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Vážený čtenáři,

právě hodláš číst knihu, která ti nabídne celkem 9 fantastických povídek. 
Autory čtyř z nich jsou redaktoři portálu Vanili.cz, nezávislého magazínu, 
který se zabývá vším kolem fantastiky. Jan Vavřička, Michal Březina, Ivo 
Fencl a Kristina Haidingerová mají za sebou už i své vlastní knihy, které 
ti samozřejmě doporučujeme přečíst také. 
Nicméně abys pochopil celý náš záměr, v roce 2017 jsme vyhlásili literární 

soutěž na volné téma Uchovej mou duši. Z 31 soutěžních prací zde zveřej-
ňujeme odbornou porotou vybraných 5 nejlepších kusů (2 na jedné pozici 
čtvrtého místa).  
Tato kniha by nevznikla bez Martina Koláčka - nakladatele E-knihy 

jedou. Díky patří také pilné redakční úpravě Lucie Peřinové. 
Nyní tě společně zveme na cestu do širých dálav fantazie devíti českých 

autorů a… a uchovej svou duši.
Za tým Vanili.cz Michal Březina
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JAN VAVŘIČKA

Auto  budoucnost i

Je tu začátek dubna a nový týden slibuje příjemně teplé počasí. Ve vzdu-
chu cítím pozitivní energii a jarní dny plné pohody, slunce a radosti. Po-
chutnávám si na bohaté snídani a moje vymazlené autíčko trpělivě čeká 
a vrní na příjezdové cestě k naší pětipatrové vile v Alpách.
Už se těším, až se zabořím do svého masážního koženého křesla s auto-

nomním lékařským dozorem, které mi každý den před jízdou kontroluje 
metabolismus a občas mi píchne chybějící vitamíny nebo nějaký léky. Ta-
hle příplatková péče o zdraví mě baví. Škodovka garantuje prodloužení 
života minimálně o 10 let, tak proč bych jim nějaký ty prašule navíc nedal?
Za chvíli vyrazím do práce. Dosnídal jsem, takže si ještě dopřeju tradiční 

nakopávací drink. Dám si velkýho paňáka hořkýho ferneta, ať mám hezčí 
pondělí. Anebo ne, dám si rovnou dva, do každý nohy jednoho. A šup tam 
s nima!
Běžím po schodech a nový model ŠKODA COOL mi sám otevírá dveře. 

Sedám si za volant a jsem zvědavý, co mi autonomní infotainment namí-
chal za cool playlist. Jako vždy se trefil do mé aktuální nálady. Právě mám 
chuť na svižný rap od machra, co si říká RAEGO.
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„Šéfe, vy jste pil?“ vítá mě roztomilým hláskem automat a chichotá se bez 
známek jakýchkoliv výčitek.
„Samozřejmě. Vždyť víš, že mi to dělá dobře na žaludek.“
„Ano, už vás nějaký ten pátek znám. Svezu vás do práce, OK?“ pokračuje 

v přátelské konverzaci řídicí jednotka.
„Dobře, zavez mě na parkoviště před firmu. Já si zatím vyřídím poštu 

a mrknu na zprávy.“
„Ano, šéfe,“ potvrdil medovým ženským hlasem řídicí systém a aktivova-

lo se autonomní řízení.
Mám rád tyhle technický hračičky, co dělají všechno za mě. Autopilot mi 

krásně šetří čas. Stihnu si vyřídit pracovní i soukromou poštu. Miluju pro-
stě všechno, co je autonomní. I to slovo tak pěkně zní. AU-TO-NOM-NÍ.
„Šéfe?“
„Ano, Kuličko?“
„Musím vám, bohužel, říct nepříjemnou novinku týkající se vaší man-

želky.“
„Copak se děje?“
„Vaše manželka je vám právě nevěrná na vaší chalupě u Lipna.“
„Cože? To snad ne! A jak ty to vlastně můžeš vědět?“
„Jsem propojená s esúvéčkem, co jste jí dal k narozeninám. Před chvílí 

tam dojeli a teď už svlečení dovádějí u krbu. Díky 360° kamerám v zapar-
kovaném kodiaqovi vidím naprosto jasně do chalupy. Nezatáhli si žaluzie.“
„Ta potvora! Udělej mi videozáznam pro právníka, prosím tě“.
„To už mám, šéfe. Rovnou za ním zajedeme a vyřešíme urychleně rozvod, 

aby vás ta pijavice už dál nevyužívala. Souhlasíte?“
„Super nápad, Kuličko. Ještě že tě mám. Teda ta mě vytočila, mrcha jedna 

prolhaná! Co teď budu dělat?“
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„Doporučuji pomstu, šéfe. To vám udělá dobře. Musíte se pořádně vy-
bít a  pomstít se té nevěrnici! Vím, jaké ženy se vám líbí a  nedaleko 
odsud právě postává ovíněná a především svolná blonďatá studentka. 
Jmenuje se Klára, je jí 21 let, modré oči a není to žádná netykavka. Po-
dívala jsem se na sociální sítě, prohlédla její univerzitní emaily i mobil 
a tahle divoška by vám mohla vyhovovat. Před chvilkou se vypotácela 
z baru a určitě by byla ráda za odvoz na kolej. Co vy na to?“
„Máš recht, nalož ji!“
„Rozkaz, šéfe. Tady ji máme. Udělejte si pohodlí, pošlu ji za vámi do-

zadu.“
Všechna okna ve voze zčernala, zadní sedačky se bleskurychle přesta-

věly, splynuly se sedadly řidiče i spolujezdce a vytvořily velkou pohodl-
nou postel. Ještě před chvilkou jsem seděl v masážním křesle a najednou 
ležím na měkoučké postýlce. Z obou zadních dveřních kapes se stal bar 
s pestrou nabídkou lihovin, kterému dominuje dokonale vyleštěný zlatý 
kbelík plný ledu s velkou lahví vychlazeného šampaňského.
Náhle se otevřely dveře po mé pravici a na postel se svalila vysmátá 

blondýna.
„Pardon, já nevěděla, že tu máte lůžkovou úpravu,“ směje se studentka 

a zvědavě se rozhlíží kolem sebe.
„Nic se neděje. Rád vás zavezu na kolej, pokud souhlasíte.“
„Jasný. Radši než stát a čekat venku. Ty brďo, my jedeme a nikdo neřídí. 

Vy máte to auto s autopilotem. To muselo bejt drahý, ne?“
„Ano, řídí autonomní systém. Udělejte si pohodlí, slečno. Dejte si šam-

paňské a za půl hodinky jsme na místě.“
„No tak jo. Super! Víte, že jsem to v autě za jízdy ještě nedělala?“ mrká 

na mě blonďatá dračice s promilem pod kůží a svléká si bundu.
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„Tak to jsme dva, ale mohu vás ujistit, že by to bylo zcela bezpečné. 
Můžeme tady dělat cokoliv chceme a COOL nás doveze v pořádku do 
cíle.“
„No tak, ať to tady neprokecáme,“ zasmála se Klára a zkušeně si pře-

táhla přes hlavu svetr i s tričkem.
Během chviličky vypila půl lahve šumivého vína, svlékla si džíny 

i spodní prádlo a vrhla se na mě jako vosa na med.
Nebráním se. Příjemným zážitkům se zásadně nebráním.
Jau! V tom nejlepším mi tělem projela ostrá bolest. Jako by mě někdo 

šlehl kopřivou přes holej zadek. A znovu. No to není možný.
„Co se to děje?“ zakřičel jsem bolestí.
„Já se omlouvám, šéfe, ale právě jsem aktivovala ABS.“
„Jaký ABS?“
„ABS je nový bezpečnostní prvek ve vozech ŠKODA. Zkratka ABS 

znamená autonomní bezpečný sex. Jelikož máte předplacený lékařský 
dozor, provedla jsem odběr a analýzu slin slečny Kláry a zjistila jsem, že 
je HIV pozitivní. Musíte přerušit styk, abyste se nenakazil.“
„Hm, dneska je holt den na houby. Myslím, Kláro, že se musíme roz-

loučit. Obleč se a zajdi si k doktorovi. Čau!“
Po chvilce je po všem. Klára vystoupila a já zůstal se svými čerstvými 

parohy sám.
„Nebuďte smutný, šéfe,“ vytrhla mě z neveselých úvah chytrá řídicí jed-

notka.
„Nic se přece nestalo vaší vinnou. Vaše manželka je hloupá a neváží si 

perfektního muže. No a ta studentka? Buďte rád, že jsem na tu nemoc 
přišla včas. Víte co? Frustraci a vztek nesmíte potlačovat. Vím, co je pro 
vás nejlepší. Hezky si lehněte, uvolněte se a já se o vás postarám.“
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„Kuličko, ty mě nepřestáváš překvapovat. Jak to chceš udělat? Vždyť jsi 
program, počítač, umělá inteligence nebo co jsi vlastně zač.“
„To máte pravdu. Jsem sice autonomní řídicí jednotka, ale software 

mám z Plzně! Já dokážu vše potřebné, nebojte se.“
Polštář, na kterém ležím, se najednou začal třást. Vzal jsem ho a odsu-

nul na stranu. Z ukrytého otvoru v posteli se vynořila nahá Klára, klekla 
si přede mne a promluvila.
„Nelekejte se, šéfe. To jsem já, vaše Kulička. Díky získanému vzorku 

DNA jsem upravila vzhled a tvary androida, kterého s sebou pro všech-
ny případy vozím. Nebojte se a vyzkoušejte mě. Musíte ze sebe přece 
dostat všechny ty dnešní stresy.“
Dívám se na dokonalé a pevné tělo mladé studentky a vím, že se neu-

bráním. Jsem jenom chlap.
„Dělejte si se mnou, co chcete,“ pronesla povzbudivým tónem obna-

žená kráska.
„Víš, Kuličko, to je věta, kterou mi manželka nedokázala říct za celejch 

patnáct let našeho manželství.“
„Já vím. Dělejte si se mnou úplně všechno, co chcete,“ mrká na mě 

zlatovlasá svůdnice.
…A tak jsem se do toho pustil. S vervou a vášní. Kulička byla napros-

to úžasná a ve všem mi vycházela vstříc. Zažil jsem nejlepší milování 
mého života a musím uznat, že borci ze Škodovky mě ani tentokrát 
nezklamali.
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Honza Vanili Vavřička (14. 4. 1975) je nadšený 
fantasta, hobby herec a  autor košilaté šou Erotika 
v budoucnosti. Se svým lechtivým humorem cestuje 
po České republice s cílem rozdávat divákům radost, 
štěstí a  pozitivní energetické vibrace. Je autorem 

fantastických povídek, literárních projektů „Vostrá pohoda“ a  „Vost-
rá krása“. Říše fantazie je Honzův druhý domov a zdroj šťastných 
okamžiků, vždyť Český rozhlas Leonardo odvysílal dramaturgické 
zpracování jeho scifi povídky Skokan a díky povídce „V Bruselu při-
stáli mimozemšťané“ se Honza v roce 2004 stal vyslancem Becherovky 
v Londýně. Snílek a bavič Honza je rovněž šéfredaktorem e-magazí-
nu Vanili.cz, který překonal hranici 7.500.000 zobrazení.

Jan 

VAVŘIČKA



12

MICHAL BŘEZINA

Mensibia

1
Jmenuji se John Kertész a jsem doživotně odsouzený vězeň. Nebudu ani 

zmiňovat, že jsem nevinný. Stejně by mi to nikdo neuvěřil. 
Ale jsem nevinný!
Kořeny mám v Maďarsku a tak je dost možné, že jsem zdědil i divoké 

maďarské geny. 
Je pravda, že mi u soudu v Minnesotě dost přitížilo, že jsem všechny ty 

chlapy za hospodou do jednoho zmasakroval. Dost možná i to, že je sot-
va někdo mohl identifikovat. Všechny ty průtahy, ano, to vše mi přitížilo. 
A taky ta údajná vrozená divokost.
Soudce říkal, že jsem je mohl jenom zmlátit.
Nepřiměřená sebeobrana? Jednání v afektu? Uškodila mi i skutečnost, že 

jsem kdysi prodělal speciální výcvik pozemních jednotek. 
V novinách to pěkně rozmázli. Říkali tomu Minnesotský masakr. Přes noc 

ze mě udělali masového vraha. Přitom šlo o jasnou obranu. Nic víc. 
Stalo se to takhle. Parta místních povalečů mě vylákala ven. Ztracené exis-

tence, které se na ty nové kolonie na Marsu nikdy nedostanou. Teď už je jis-
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té, že se nedostanou nikam. Nezbylo z nich nic. Ani do márnice je nevzali. 
Mám za to, že ještě teď s nimi hraje policejní koroner své soukromé puzzle.
„Naval prachy, vidláku!“ vyhrkl první chlápek a už si chystal baseballovou 

pálku.
„Nevedu fond pro vyfetla, hoši. To musíte jinam,“ vysvětlil jsem srdnatě 

a připravil se na boj. Ten nastal záhy. Majitel umně zhoblovaného dřeva 
se jím ohnal ve snaze trefit mě do hlavy. Patrně to hodlal vyřešit jedním 
zásahem. Já se však vyhnul, pálku pevně chytil pravou rukou, svižně si ji 
přehodil tak, abych ji držel za rukojeť, a vykřikl jsem: „Můžu vám jen rozdat 
vstupenky do márnice, vy sráči!“
Co jsem měl dělat? Na luxusní život v kolonii šetřím každý cent, proč bych 

měl teď utrácet peníze za pijácké rozmary neznámých flinků? 
První šel k  zemi původní vlastník dřevěné zbraně. Vypadalo to, že se 

u toho směje. Nesmál se. Vrazil jsem mu ji do úst natolik tvrdě, až musel 
spolykat všechny svoje zuby. Na trávě se svíjel bolestí a patrně chtěl i něco 
říct, ale jeho huhňání nikdo nerozuměl. 
Nikdo se ani nesnažil. Všichni se soustředili mým směrem.
Vrhli se na mě v houfu. Snad popuzeni debaklem jejich alfa tupce. Dva 

maníky jsem prudce odstrčil a  získal prostor pro pořádné rozmáchnutí. 
Sportovní náčiní v mé pravačce dosedlo na vrch hlavy třetího útočníka. 
Zastavil. Ani nevydal hlásku a zcela bez vlády se natáhl na zem. 
„Neser mi, neser mi,“ opakoval ve smyčce další žadatel o rychlou smrt a ze 

své bundy vylovil vyhazovací nůž. Obdržel pěstí zespod na bradu, scvakl 
zuby, zavrávoral, avšak vzápětí se vzchopil k  další akci. Mou péči si ale 
vyžádali ti dva, co jsem předtím odstrčil. Během chvilkové nepozornosti 
mi majitel nože propíchl levé rameno. Zachechtali se. Patrně se mylně do-
mnívali, že mají vítězství v kapse. 
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Došlo mi, že to chce změnit přístup. Jednoduchým chvatem jsem ho 
zbavil nože a vrátil mu jej přímo do srdce. Ani nepoděkoval. Tihle chlapi 
neměli žádné vychovaní.
Do hry jsem opět zapojil baseballovou pálku. Jako někdejšího učitele 

tělocviku mě to s ní ostatně docela bavilo. 
Rubal jsem je tou pálkou po všech možných místech lidského těla. Tvr-

dé údery na hlavu nebo kolena nesli vskutku těžce. Vlastně skučeli bo-
lestí, i když dostali zásah do ramene. Ke konci už ani nekladli odpor. Asi 
smíření s prohrou, nevím. 
Třeba je jen štvalo, že ze mě žádná mince nevypadne. 
Jakmile jsem je měl všechny na zemi, pokusil jsem se trochu moralizovat 

o lepším životě i o tom, že o peníze si zkrátka nemají říkat cizím lidem. 
Tedy, mohou, avšak ne pod pohrůžkou násilí. Slova bohužel nedopadla 
na úrodnou půdu.
Na úrodnou půdu dopadaly kapky jejich krve.
Sklíčeni utrpením a marnou vidinou vítězství, zmohli se pouze na na-

dávky. Nenadávali všichni, pouze ti, co ještě mohli mluvit. Dokonce se 
neobvykle drze zaobírali mou sexualitou. Hovořili v té spojitosti i o mé 
matce. Jeden, ten nejhovornější, dokonce přislíbil, že nadto všechno si 
ještě hodlá vášnivě užít s mou ženou. Než si mě na místě vyzvedli poli-
cajti, o tohoto mluvku jsem nakonec pálku zlomil. Roztřepeným koncem 
zbylé rukojeti jsem mu ji potom zabodl do zad. 
Jenom hekl a já doufal, že tím odvolal vše nehezké, co v posledních mi-

nutách svého promarněného života vyřkl na mou adresu.
Celkově vzato, všem jsem v podstatě rozmlátil hlavy na kaši, na změť 

mozkové tkáně, úlomků kostí a vlasů a to vše se mísilo s prachem povalu-
jícím se na malém trávníku za hospodou, kde se naše rendez vous událo.
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Svou roli hrálo i to, že jsem ten večer zapíjel smrt mé milované ženy. 
Tehdy jsem v sobě zasel nenávist vůči celému světu. Moje sladká Claire. 
Hořkost, žal i alkohol mi kolovaly v žíle a  ti chlápci zkrátka přišli ve 
špatnou dobu. 
Clair už o svou šanci přišla. Každopádně i můj sen o Marsu se dokonale 

rozplynul. Dopadl jsem jako ona, akorát s tím rozdílem, že já ještě žil.
A to už jsem měl skoro našetřeno. Ačkoliv je pravda, že jsem poslední 

dobou docela utrácel za chlast.
Po skončení procesu mi stejně všechno vzali. Bez otázek. 
Podle všeho to navíc vypadalo, že dožiji v tom nejhorším žaláři na Zemi. 
Vlastně to dopadlo ještě hůř. Poslali mě na trestaneckou kolonii Men-

sibia, což je fakticky tou nejhorší variantou. Mensibia je věznice na Mě-
síci. 
A ještě k tomu na odvrácené straně. Myslím však, že už je úplně jedno, 

kde přesně na Měsíci se to vězení nachází. 
Před padesáti lety jsme se rozhodli zbudovat trestaneckou kolonii na 

orbitální stanici nazvané Souls One. Tato vesmírná stanice rostla rychle, 
ale naneštěstí nabourala vlivem fatálního selhání navigačních systémů 
do Měsíce. Chytří investoři nehody využili a z trosek postavili Mensibii. 
Ostatně, nakonec se to ukázalo jako lepší řešení. Úspornější.

2
Posledních dvacet let jsem šetřil na cestu k Marsu, poznat nový svět, 

přispět společnosti k lepší budoucnosti. Tolik jsem toužil dostat se do 
kosmu, zaplatit si zkrátka ten nejkrásnější výlet v životě.
Díky pozůstalosti po ženě se ten sen najednou rapidně přiblížil. Ale to 

bych nesměl být takový rapl.
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Společnost mě označila za grázla, za vyvrhele, za naprostý odpad. Ne-
vím však proč. Ti chlapi si to zasloužili. 
Možná nezasloužili, ale tak to někdy v životě chodí. Kolik lidí si za-

sloužilo smrt, když je srazilo auto? Jenom se ocitli ve špatnou chvíli na 
špatném místě. Zasloužili si oni zemřít? 
Chlapi v mém případě udělali stejný nerozum, jako kdyby se uprostřed 

noci vrhli pod kola kamionu. 
Pravda, s tímto příměrem obhajoba vůbec neuspěla. 
Od soudu mě převezli rovnou do Texasu. Cesta vypadala dobře. Ostat-

ní vězni na mě občas pouze potutelně mrkli. Nikdo si netroufl na mě 
zírat nebo obtěžovat nejapnými dotazy. Označení na mém mundúru 
zřejmě budilo přirozený respekt. 
I dozorci určení k našemu transportu zacházeli se mnou jinak. Jaksi 

slušně. Slušněji než s jinými. 
Například mě za celou cestu ani jednou neflákli teleskopem po lebeni 

jako ostatní vězně a to jsem polovinu cesty zpíval pořád dokola jeden 
svůj oblíbený vánoční song. Vlastně Claire jej milovala. Já tu píseň ne-
snášel. V autě ji pouštěla pořád a vždycky si ji nahlas zpívala. 
Když už mluvím o autech, přišlo mi zvláštní, že jsme ani jedno za celou 

cestu nepotkali. Silnice se tudy vlnila už asi jen jako připomínka starých 
časů. Ale je pravda, že texaské dálnice dopravní špičku nikdy nezažily. 
Texas umřel už dávno. Už jako kluk jsem slýchával ty nejasné zvěsti 
o  vybydleném státě. To se však odehrálo ještě za prezidenta Fernán-
deze, posledního rozumného člověka v úřadu. Dál už to šlo do kopru. 
Všechno.
Možná kdybych se prudce postavil, vyrval tenký řetěz z  ukotvení 

v podlaze, nohou prokopnul mříže mezi námi a dozorci, strhnul volant 
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do směru protijedoucího vozu a díky následné srážce unikl z vraku au-
tobusu. 
S mojí postavou i silou by to nebyl problém. Myslím, že všichni tušili, 

čeho jsem schopen. Klidně bych se do smrti skrýval v texaské pustině, 
než abych prošel branami Mensibie. 
Protijedoucí auto bych měl spíše jako impuls, jako znamení od Boha. 

Utéct bych teoreticky mohl i tak.
V  polovině cesty jsem o  útěku silně uvažoval. Něco mě však nutilo 

nechat se na ten Měsíc zavřít. Má rozervaná duše se tam těšila.
Říkám tomu osud.
V letovém středisku už to nebyla taková selanka. Převzali nás dozorci 

v  moderních úborech prošpikovaných nanotechnologiemi. Takzvané 
Adapty. Celkem novinka. Zatím jsem to nikde neviděl, až tady. Činily 
z obyčejných lidí úžasně silné a rychlé vojáky. Záleželo už jen na fišt-
rónu každého jednoho příslušníka. Modlil jsem se, abych nepřišel pod 
ruku nějakému pomatenci, zakuklený v Adaptu by mě rozmáznul po 
stěně jako mouchu.
Myslím, že hlupák v Adaptu je horší než ebola.
Zkrotl jsem jak beránek. Tady jsem definitivně vzdal všechny snahy 

o útěk. Dost na tom mělo podíl, že mě přenášeli v naprosto těsné kleci 
jako zuřivého maniaka. 
Navíc pevně připoutaného řemeny k tvrdé desce, která tlačila do lo-

patek.
To mě mohli klidně poslat po běžícím pásu na odbaviště vězňů, nemu-

sela tam šaškovat celá jednotka Adaptů. Ale co já s tím nadělám? Nic.
Výhled z mezihvězdného transportéru mi nedopřáli. Myslím, že jsem 

svůj pohár hořkosti vypil do dna. 
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Výhled do kosmu přímo se totiž stal jediným aspektem, který mě do-
vedl zkrotit.
Mohl jsem se těšit pouze představami. Cítil jsem těžký start, dokonce 

jsem i vycítil, kdy jsme překonali onu pověstnou Kármánovu hranici, 
místa nad Zemí, kde už vlastně začíná vesmír. Prožíval jsem to inten-
zivně. Komfortní let na Měsíc se mi dařilo i tak pohodlně vychutnat, 
ačkoliv bych rád aspoň na okamžik vyhlédl ven.
Docela bych si dal panáka.
Škoda.
Vytáhli mě k okénku až krátce před přistáním. 
Dozorci jsou škodolibá hovada.

3
Mensibia vypadala zblízka hůř než samotné peklo. Uprostřed moře še-

dého bláta trčelo jen několik budov a jedna betonová plocha jako jakési 
parkoviště pro hvězdné moduly s vězni. Kousek dál železné torzo ně-
kdejší orbitální stanice Souls One. Musela to být náramná rána, když to 
do sebe prásklo. Jsem ohromen. 
Nevím, co z toho vyčarovali inženýři, ale dle mého rychlého úsudku 

z konstrukce nic nezbylo. Určitě nám všem na Zemi lhali.
Těch několik menších, hermeticky uzavřených budov, mě však celkem 

vylekalo. Znamenalo to, že celý ten vězeňský komplex je zabudován 
v podzemí, vlastně v podměsíčí.
Zvláštní, že nikde na Zemi neexistovaly o Mensibii žádné přesné zá-

znamy. Pouze dohady a konspirační teorie kolující internetem, kterým 
se soudný člověk stejně jenom zasměje. Ale já to chápu. Věznici zbudo-
vanou v nitru Měsíce si jen tak prostě nikdo zpovzdálí nevyfotí. 
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Ale možná jsem jen špatně hledal.
Přisáli jsme se na plochu k tomu určenou a integrovaným tunelem nás 

pouštěli rovnou dolů. Nás pět odsouzenců se tam dole složilo jako pytle 
brambor. Vězeň číslo 3, Tom Barnett, si přitom zlomil haksnu. Jakmile 
dopadl poslední vězeň, dekl přetlakové šachty se s  hlomozem zavřel 
a já uslyšel, že se loď vznesla vzhůru a přistála o kus dál. Trochu se to tu 
všechno zatřáslo. Ostatně zvuky se v těsném temném komíně staly tím 
jediným, co se dalo vnímat. 
Já měl číslo 2.
Náš modul zřejmě na jiném místě nabral vězně, jimž trest pominul, 

možná střídal dozorce, kteří ukončili svůj turnus. Možná poskočil o kus 
dál předat zásoby. Tolik jsem se o to nezajímal.
Spíše mě napadlo, že mi v této fázi může někdo ze spoluvězňů bodnout 

něco nepěkného pod žebra. Nepřítele vidím všude. Jsme tu namačka-
ní jeden vedle druhého jako Kolumbijky ve fabrice na sníh a nikdo se 
k nám nemá. Nikde žádný dozorce.
Za okamžik se však odevšud spustila vlažná pára se zápachem připo-

mínajícím odér česnekové polévky. Vskutku zvláštní. Aroma mi samo-
zřejmě nevadí. Nevadilo to nikomu z nás. Myslím, že by mi spíš vadilo, 
kdyby z toho byl cítit Cyklon B.
Přesto nás všechny přemohla příjemná únava. Od soudu jsem se sku-

tečně necítil tak dobře.
Probral jsem se vedle svých známých spoluvězňů z  mezihvězdného 

transportu. Trojka Barnett měl nohu zafixovanou dlahou. Leželi jsme 
jeden jako druhý vedle sebe podle čísel od jedničky po pětku. Nechali 
nás ležet v jakési ošetřovně, pečlivě přikurtované k postelím, které tvořil 
jen železný rošt přivařený za nohy k podlaze. 
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„Drazí hosté,“ začal svou řeč chlápek v luxusní uniformě, nepochybně 
se jednalo o  ředitele místního zařízení, „jsme velice poctěni vaší ná-
vštěvou a pevně věříme, že plně oceníte naše služby. Pokusíme se vám 
ve všem vyhovět a vynasnažíme se, aby vás pobyt v našem zařízení co 
nejvíce bavil.“
Okamžitě mi došlo, že jsem se ocitl v kotli samotného Lucifera. Tohle 

ten chlápek zabil. Mohl na nás řvát, mohl nás strašit, do jaké díry jsme 
se to dostali, mohl nám slibovat pekelná muka, ale jeho seriózní a mírný 
projev působil mnohem hůř. Ihned jsem poznal, že bude ještě větším 
magorem než my všichni dohromady.
„Budete-li chtít čisté povlečení,“ pokračoval pořád tím tolik líbezným 

a značně laskavým tónem, „stačí, když se pozeptáte našich zaměstnanců. 
Budou vám kdykoliv po ruce, ochotni splnit všechna vaše roztodivná 
přání.“
Myslel jsem, že si uhryžu ruce u svých pout, proskočím sklem, které nás 

dělilo, a ubiju ho k smrti. 
„Ne, dělám si srandu, vy nuly,“ vyjekl najednou. I  jeho tón hlasu se 

změnil. „Dostali jste se až na samé dno a jestli o někom z vás uslyším, 
nebo ho někde uvidím, rovnou ho odprásknu. Užijte si peklo, kreténi!“
Uf, naštěstí to zachránil a můj první dojem tím hodně vylepšil. Už jsem 

se bál, že to tu bude fakt hrozný.
Pak nám zase pustili ten štiplavý plyn.
Barnetta ani ostatní chlápky jsem už potom nikdy víckrát nepotkal. 

Kdoví, kde skončili. A je to škoda, zrovna trojka mi přišel jako férový 
člověk. S ním bych si mohl rozumět. Na těchto místech se dobré přá-
telství těží zlatem. 
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4
Moje cela vypadala rozkošně. Kolem dokola železné pláty, jedna díra 

v podlaze jako záchod. Víc nic.
Vlastně mi dali ještě deku. A v rohu svítila slabá dioda, abych se z té 

tmy vyloženě nezbláznil. Nebo abych si mohl číst… Z dlaně například.
Vždycky jsem se do deky zabalil, abych měl i něco pod sebou a neležel 

na studené podlaze. Po třech dnech mi dali první oběd. Málem bych 
myslel, že na mě zapomněli a přiznám se, že už jsem měl docela hlad.
„Pocem, demente,“ křikl na mě dozorce. Sotva jsem se zvedl, hodil mi 

misku dveřním výklopem na zem. S hlasitým smíchem odešel k další 
cele.
Musím přiznat, že jsem to ze země slízal s nadšením, dokonce mi to 

chutnalo. Člověk by nevěřil, jak moc pravdivě zní rčení, že je hlad nej-
lepším kuchařem.
Rozlitá horká voda s něčím, co možná mohlo být kuřecí, aspirovala na 

michelinskou hvězdu.
Za nějaký čas mě v hlubokém zadumání, jelikož nic jiného dělat nešlo, 

znovu vyrušil dozorce. „Pocem, demente,“ vyhrknul opět, „zejtra si pu-
deš vybrat práci, demente.“
Potěšilo mě, že mě považuje za mentálně slabšího. O  to větší bude 

jeho překvapení, až mu svými silnými prsty sevřu hrdlo. Vím, že můj 
den jednou přijde. Ostatně, dozorce to měl vytetované na předloktí. Es 
kommt der Tag. Asi tušil, že to na něj jednou přijde také.
Hned z rána, ačkoliv v temné kobce, navíc na Měsíci, šlo vskutku těžko 

určovat cyklus dne a noci ze Země, mě vyzvedli tři dozorci. Dva mě 
preventivně zbouchali obušky a třetí mi nasadil obojek s dlouhou tyčí na 
krk jako nějakému vzteklému mývalovi. Vedl mě za tyč chodbou. Vedl 
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tak pitomě, že mi tlačil hlavu dolů a já musel cupitat značně sehnutý. 
Moc jsem toho neviděl, ale nabyl jsem dojmu, že chodbu lemují cely po 
obou stranách. Ostatně, to se dalo tušit.
Chtěl jsem dozorci vysvětlit, že se mnou může být dobrá řeč, vždyť 

jsem kdysi učil na univerzitě.
Zjistil jsem, že díky té věci na krku nemůžu mluvit. 
Šikovné zařízení. Dozorci asi nechtějí, aby odvádění vězni mleli pan-

tem. Já je chápu.
Zavedli mě do kanceláře jakéhosi úředníka, zřejmě šajba zodpovědná 

už jen řediteli věznice. Vypadalo to tu spíše jako v archívu. Za stolem se-
děl značně prošedivělý muž, obtloustlý a s brýlemi. Za ním stálo několik 
regálů plných všelijakých knih a  především spisů. Krabice v  uličkách 
a vlastně všudypřítomný nepořádek.
Tři dozorci stáli za mnou. Nepochybně chovali k úředníkovi respekt, 

oslovovali ho jako pana ministra Simonse.
Jestli je tento muž ministr, ředitel bude nejspíš prezident měsíce.
Měl jsem spoutané nohy na poloviční krok a  ruce pevně svázané za 

zády. Obojek s  tyčí místo vodítka mi sundali, abych mohl normálně 
lidsky komunikovat o budoucím pracovním zařazení.
Toho jsem využil. 
Než se ten jejich pan ministr Simons nadechl k proslovu, prudce jsem 

sebou trhl dopředu a úředníka trefil čelem do hlavy. Příliš rychle na to, 
aby dozorci stihli zareagovat.
„Něco na bolení hlavy, pane ministře?“ poznamenal jsem zlomyslně, ale 

to už mě moji tři kamarádi zpracovávali obuchy. Dali si záležet, jelikož 
jsem brzy ztratil vědomí.
Druhý den už na mě byli všichni připraveni. Připoutali mě k dlouhé 
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desce opatřené na dolní úzké hraně kolečky a táhli k úředníkovi. Přišlo 
mi to, jako kdyby mě táhli na rudlíku. Jako psychopata.
Nyní tam seděl jiný přeborník. Po boku měl pro všechny případy 

ozbrojeného strážce. 
Divím se, že kvůli mně takhle vyšilovali. Nechápu, proč mě rovnou 

nepopravili.
„John Kertész, John Kertész, Kertész,“ opakoval stále dokola nový by-

rokrat, civěl přitom do mého svazku s případem. Složka měla název: 
Minnesotský masakr.
„Pro přátele Johnny,“ řekl jsem sveřepě, ale asi to nebylo úplně nej-

moudřejší, jelikož se na mě tradičně sesypali dozorci a začali se znovu 
trénovat v mlácení obuchem.
„Zvláštní jednotka, dvě války, Medaile cti. Učil tělocvik na Minnesot-

ské univerzitě. Záchranář. Majitel posilovny. Ty seš úplnej renesanční 
člověk, Kertész. U filmu jsi náhodou nebyl?“
„To ne, pane, ale málem jo, jenomže…“
„Drž hubu!“ zařval ten pán a udeřil pěstmi do stolu. Asi to měl být po-

vel pro dozorce, jelikož se do mě znovu pustili. Teď to trochu přehnali, 
jelikož mi vyrazili zub a z ucha mi začala téct krev jako z fontánky.
„Tady budu mluvit jenom já!“
„Jak je ctěná libost,“ nedalo mi a po následném trestu zjistil jsem, že 

druhým uchem lze také pohodlně odpustit trochu své krve. Některé 
podlitiny, opětovně drážděné tupými údery, popraskaly. Krvavá jelita na 
těle mou společnost kupodivu velmi pobavila. 
„Už toho ksichta nechte, nebo to ani nepůjde uklidit, he he. Posaďte 

ho a ať hlavně drží hubu,“ povykoval zpoza stolu a pořád si posouval 
brýle na nose. 
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Slyšel jsem je, jako kdybych měl hlavu schovanou v sudu. Mám za to, 
že mi poškodili pravé ucho. 
Vlastně i levé.
To mě samozřejmě trochu mrzelo.
„Dobře mě poslouchej, Kertész. Tady na Mensibii moc možností není 

a nebude. Za prvé,“ zdůraznil úředník, „za prvé můžeš makat a ty budeš 
makat, budeš makat tak dlouho, dokud nechcípneš. Pro tyhle intelek-
tuální psychopaty máme skvělou práci, to si pošušňáš, ty ksindle. Chceš 
makat? Nic mi na to nepovíš? Došla ti řeč, blbečku?“
Mlčel jsem a zkoumal, jak dalece mám poškozený sluch. Šimla úřed-

nického jsem však slyšel až příliš dobře. 
„Dobře, půjdeš na Cé dvojku, tam už tě hoši naučí slušnýmu vycho-

vání.“
„Děkuji mockrát, pane,“ dodal jsem s předstíranou servilitou a za zády 

sepnul ruce jako pobožný. Kdybych neměl pouta, mohl gesto sevřených 
rukou i vidět. Kupodivu se z toho stal další povel k akci dozorců. Tady 
stačilo udělat cokoliv. Stačilo, abych lehce pohnul malíčkem a už šli na 
věc. 
Podle mě už je musely od mlácení bolet ruce.
Vůbec jsem se nedozvěděl, co je za druhé a co za třetí a tak dále. 
Nechali mě na cele jen asi hodinu, takže jsem se stihl akorát napít 

a  zabalit do deky, nic jiného ani stejně nešlo dělat, a  už mě táhli na 
takzvanou Cé dvojku.
Abych se přiznal, docela jsem se těšil. Pobyt na cele se stal celkem 

fádním a já měl změny vždycky rád. S Clair jsme nikdy na dovolené ne-
vydrželi na hotelu dlouho, vždycky jsme někam chodili. I na pláži jsme 
si pokaždé vybrali jiné místo ke slunění. Na to vzpomínám velmi rád… 
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Nejednalo se o  nic jiného, než o  velkou skládku uvnitř prostorného 
hangáru, skládky sestávající se převážně z  trosek někdejší havarované 
stanice. Celá léta to tu vězni urputně třídili. Nemělo to konce. Očividně.
Já se musel zaradovat, jelikož se tu nalézalo spousty rozptýlení. Tady 

bych si snad i zvykl.
Dozorci mě tam vystrčili jak bojového kohouta a kvapně zalezli zpátky. 

Na rozlehlém krytém dvorku jsem zůstal sám.
Tedy alespoň do chvíle, než se přišli představit zdejší nádeníci.
Brzy jsem zjistil, že se jedná o pěknou lůzu. Samý deviant. Jeden sodo-

mita vedle druhého. Žádný kvalitní patron do nepohody. Tady si parťá-
ka k ponku sotva najdu.
Místo chlapáckých pozdravů se hned začali zajímat o to, jaké sexuální 

služby jsem schopen nabídnout. 
Nastal boj, jelikož jsem žádnou nabídkou nedisponoval. Nezbylo mi, 

než se zase rvát na život a na smrt. Nemůžu říct, že by mi to vadilo. 
Navíc se mi do ruky zatoulala ocelová trubka, dlouhá tak akorát, abych 
s ní vyvinul dobrý švih a někomu z nich se podíval do hlavy. Ostatně, 
nemám už co ztratit. 
V divoké bitce s těmi nejnebezpečnějšími vrahy jsem však brzy ztrácet 

začal. 
Útočilo jich tam na mě celkem deset. Vlastně osm, dva jsem hned na 

uvítanou podťal tím kusem tyče jak dvě mladé lípy. Snažili se dostat 
zpátky na nohy, ale železo je definitivně poslalo na trestnou lavici.
Jeden specialista na boj z blízka vyštěkl: „Ti natrhnu prdel až k lopat-

kám, tupá hlavo!“ A ohnal se po mně trubkou podobně dlouhou jako ta 
moje. Na šerm nejsem zrovna odborník, ale podařilo se mi jeho útoky 
zdatně vykrýt. Jakmile se dostal na dosah, hrábnul jsem mu po krku 
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a pevným stiskem sevřel jeho hrtan. Zachroptěl a vsadím se, že ze sebe 
už žádné výhružky nikdy nedostane. 
V  následném okamžiku jsem inkasoval tvrdou ránu přímo na čelist 

od dalšího samozvaného ochránce pracovních norem. Další mě zbaběle 
chytil zezadu a  začal škrtit. Prudce jsem trhl hlavou a  temenem mu 
vyrazil zuby. Ten šílenec ani nemrkl, zašišlal: „Ty kuo, toš pošal!“ a škrtil 
mě dál, ačkoliv jeho sevření teď mírně povolilo a já ho tak mohl snadno 
odstrčit loktem. Klopýtl a tím mi umožnil ho zalehnout. Jakmile jsem 
nad ním získal převahu, oběma palci jsem mu rozmačkal oči a dál si ho 
nevšímal. Ten už nezaškodí. Zbude mu jen slepá víra, že to ještě někam 
dotáhne, zmetek jeden. A měl jsem pravdu, svíjel se neškodně na zemi 
a kvičel: „Šem šepej, kua, šepej!“
Ostatní z této sebranky vyvrhelů to celkem vytočilo a dali mi co pro-

to. Dokonce mě několikrát bodli. Dvakrát do zad, jednou do břicha 
a jednou do pravé plíce. Značně mě v bitce i poškrábali. V podstatě úpl-
ně všude. Ani obličej nešetřili. Během chvíle jsem vypadal jako hlídač 
ostnatého drátu. Postupně ale jejich řady řídly. Z posledních sil jsem 
likvidoval jednoho po druhém. Dva přeborníci odpadli se zlomeným 
vazem. Jeden si u mě vyzvedl trubku a odešel s ní na věčnost. Hádám, 
že mu tam trčí z břicha až do teď. 
Už jsem zůstal sám pouze s  jedním extra slizounem prahnoucím po 

ovčím klínu. Pořád si sahal mezi nohy a upřeně na mě zíral a olizoval se, 
jako kdyby měl hubu od spermatu.
Náš souboj byl nerovný. Ne kvůli mému speciálnímu vojenskému vý-

cviku. Kvůli tomu, že má zranění si vybírala krutou daň. Vlastně mohu 
říci, že jsem v té rvačce podlehl. Nejsem si totiž jist, zda můj poslední 
úder pěstí zapůsobil. Padl jsem obličejem na zem, kamsi mezi špony, 
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a ztratil vědomí. Pamatuji si ještě, že jsem se při pádu břinknul hlavou 
o jakousi traverzu trčící z hromady vedle. Docela to zaštípalo.
Jakmile jsem se probudil, signály intenzivní bolesti se hnaly ze všech 

částí těla. Z jistého intimního místa naštěstí žádná poplašná zpráva ne-
přišla. Dosti mě to uklidnilo.
Ocitl jsem se na stejném místě, na kterém nám tehdy při našem příletu 

dával brífink ředitel věznice. 

5
„Podívej se, odpade,“ spustil ředitel, „tady jsou jen dva druhy lidí. Jedni 

jsou dobrý na práci. To není tvůj případ.“
Zaškubal jsem sebou, následný výklad znamenal pro mě daleko trýzni-

vější muka než nářez od dozorců. 
„Když nejseš schopnej makat, vezmeme ti orgány. Hodí se někomu 

ručička, vezmeme ti ručičku, hodí se někomu ledvinka, šmik, a máš po 
ledvince. Ale jestli seš takovej kretén, že se nehodíš ani na tohle, padáš 
do administrativy.“
Musím uznat, že v  tomto bodě mě jeho slova zaujala a přestal jsem 

s přehrávanou cukatúrou.
„Tak co, Kertész? Jak je to s tebou? V práci nevydržíš, to ne. Tyhle typy 

znám. Leváci, co se radši nechaj zmrzačit, než aby se dotkli nářadí. Co? 
Líbilo se ti dostat na držku? A co říkáš svejm zraněním? Myslíš, že jsem 
tě neprokoukl, hajzle? Seš mi úplně k  ničemu! Rozumíš? K  ničemu! 
Za kolik střelím plíci probodnutou nějakým rezavým kinžálem, co? Na 
kolik vyjdou tvoje prochlastaný játra, idiote?“
Jak pročítal jmenný seznam mých defektů, začalo mi docházet, že to 

možná zašlo až příliš daleko. Zároveň mi docházelo, jak vážně jsem 
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zraněný. Probodnutá plíce mě docela děsila. Sice jsem ležel zafačovaný 
skoro jak Tutanchamon, ale i tak mě postihl naprostý neklid. 
„Půjdeš halt čumákovat do laborky, Kertész. Máš jediný štěstí, že zrov-

na sejmuli starýho Freda, jinak bych nevěděl co s tebou. Byl bys jen od-
pad a víš, co se dělá s odpadem? S odpadem se tu neserem.“ Rozesmál 
se na celé kolo. Začal jsem ho nenávidět. 
„Co mi na to povíš, hnido?“ pokračoval tím stále nepříjemně skřípnu-

tým hlasem. „Ne, nic neříkej, proboha. Z toho kanclu se nehneš až do 
smrti. Budeš prosit, abys mohl jít normálně házet lopatou na dvorek. Já 
skončil. Odvezte ho!“ 
K mému podivu se odkudsi přihnali dva maníci v Adaptu, mou želez-

nou postel naložili na vozík a  táhli mě dlouhou chodbou k výtahům. 
Cestou jsem napínal svaly, ale řemeny nepovolily. Mohl jsem si pouze 
důkladně prohlédnout nanooděv mého neobvyklého doprovodu. Doce-
la by mě zajímalo, jak se v tom chodí, ale to se asi už nikdy nedozvím. 
Jestli jsem ředitele správně pochopil, chtějí mě strčit za úřednický stůl 
a už mě odtamtud nepustit. 
Abych se přiznal, z toho jsem měl největší hrůzu. Možná by si někdo 

liboval, že to není tak zlá práce. Ale já? Ne, já ne. Já nemohu být úřední-
kem. Radši bych denně rubal spoluvězně tam na skládce a denně kvůli 
tomu pomáhal doktorům plnit normy.
Možná bych se i radši rozdal na orgány. Ostatně, můj normální život 

tady skončil. Proč nepřispět nějaké holčičce novou chlopní? 
Odvezli mě na celu, kde jsem si nějaký čas ještě pobyl. 
Uzavřen v temnotě, napadaly mě všelijaké myšlenky a můžu prozradit, 

že rozhodně nepřekypovaly veselostí. Jídlo mi dávali vskutku sporadic-
ky. Za tu dobu jsem přišel přinejmenším o dvacet kilo. 
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Čas plynul a já jen čekal, kdy ze mě udělají kancelářskou krysu. Neměl 
jsem vůbec žádné světlé vyhlídky, žádné naděje ani žádné jiné podněty. 
Alespoň mě nikdo po tu dobu nerušil. Navíc se mé tělo mezitím trochu 
zotavilo. Už ani při dýchání nesípu. 
Jak střídal umělý den umělou noc, stále více jsem se nořil sám do sebe. 

Občas nastaly chvíle, kdy mě přepadla naprostá zoufalost. Oddával jsem 
se stesku po svém dřívějším životě. Pokaždé jsem myšlenkami skončil 
u mé milované Clair.

* * *
Konečně si pro mě přišli.
Jakmile dotlačili mou zuboženou maličkost do takzvané laborky, měl 

jsem chuť se zabít. Nešlo o nic jiného, než o omšelou halu zaplněnou ně-
kolika řadami stolů obsypanými všelijakými částmi lidských těl. 
Kolem se motali další vězni, zabalení v kožených zástěrách. Někteří ro-

zřezávali celá těla jako v masokombinátu. Ustrnul jsem. Tato hrůzná sce-
nérie mě zcela šokovala. 
Dále jsem podél čelní stěny naproti objevil řadu zasklených kójí a v nich 

spoustu všelijakých přístrojů. To asi měly být ty laboratoře. Některá zaří-
zení uvnitř kójí dosahovala rozměrů jako CéTéčko, všude spousta stolů 
s mikroskopy, baňkami a dalšími patrně nezbytnými proprietami. Všude 
se to hemžilo lidmi, v drtivé většině trestanci. Působili docela krotce, spo-
kojeně.
Jedna z kukaní, ta úplně na konci, patřila mně. Neměl jsem tam žádný 

přístroj, pouze regály a všude šanony. Naprosto všude. Jedna oprýskaná 
židle s vylomeným opěradlem, malý stůl a na něm štos lejster. Vše osvět-
leno titěrnou stolní lampičkou. Lampička mi však přišla na tomto místě 
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zbytečná. Docela sem skleněnou přední stěnou šajnovalo dost světla z haly.
Jinak naprostý horor. Úplně se mi rozbušilo srdce a  začal jsem sebou 

znovu škubat. Voják v Adaptu mi dal tvrdou ránu do břicha, až jsem vy-
chrchlal deci krve. Docela tím umí jednoho srovnat do latě. Celková sla-
bost ze mě učinila zcela krotké zvíře, řekl bych.
Zanechali mě v té děsivé kanceláři vlastnímu osudu a odešli na halu, kde 

se různě poflakovali. V Adaptu se nemuseli o nic snažit. Měli naprostý 
respekt. Nikdo si nic nezkusil, všichni šlapali jak hodinky. Větší sehranost 
na pracovišti jsem nikdy neviděl. 
Zamyslel jsem se nad svou situací. S hekáním jsem se posadil na malou 

židličku. Zoufalost okolního prostředí mě opět zcela zdrtila. Přiznávám, 
že jsem se musel i politovat.
Vliv na to měl i  fakt, že jsem absolutně netušil, co mám dělat. Mám 

snad třídit papíry podle gramáže? Srovnat šanony dle abecedy? Vytvořit 
oběžník?
Namátkou jsem sebral jeden dokument z hromady po pravé ruce. Nic. 

Ničemu jsem nerozuměl. Papír obsahoval několik kolonek a v nich růz-
ná čísla. Kupodivu tak vypadal i další list. Proházel jsem celou hromadu, 
všechno stejné. 
Zařval jsem z plných plic. Náhle se mé oči zastavily na nástěnných hodi-

nách.  Půl páté? Tahle informace mě vůbec nepotěšila. 
Dospěl jsem k definitivnímu rozhodnutí. Jedinou možností jak vyváz-

nout z této svízelné situace, je odsud utéct. Od nynějška začnu v rámci své 
úděsné pracovní doby flikovat plán, jak se dostat z této proklaté kanceláře 
– nejen z kanceláře, musím uprchnout z Mensibie, pryč z Měsíce.
Znovu se mé oči upnuly na hodiny. Pořád půl páté! Tento krutý žert mě 

dokonale demoralizoval. 
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Zpozoroval jsem také, že se trestanci, obsluhující řeznické pulty, ob-
čas vystřídají. Mě však nikdo vystřídat nepřišel. Po dlouhé době na mě 
přišla šílená únava a tak jsem se odlepil z nepohodlné židle a zabouchal 
na prosklené dveře. Za okamžik přiklusal dozorce v Adaptu a přes svou 
masku vyštěkl tlumeným hlasem: „Co chceš, demente?“
Zcela ubit marností a svým neblahým osudem jsem ze sebe vysoukal 

akorát: „Potřebuju na záchod.“
Chvíli stál bez hnutí, jako kdyby přemýšlel nad tím, zda i my, vězni, 

skutečně potřebujeme vylučovat. Nepochybně mají svůj oblek přizpů-
sobený i  na vykonávání všech potřeb, aby jej nemuseli nikdy svlékat. 
V  tomto směru mi přišel zas o  něco víc úžasný a  nechutný zároveň. 
Služba v Adaptu asi taky nebude žádný med. Nakonec mi otevřel a vy-
vlekl mne ven. Strkal mě před sebou jako neposlušné zvíře.
Ale já se loudal schválně. Po očku jsem pozoroval všechna ta zařízení 

v laboratořích po pravé straně. Stal jsem se svědkem všelijakých procesů. 
Hned v kóji vedle té mé dva laboranti opečovávali jednoho z trestan-
ců. Nepůsobil zrovna neklidně. Zcela uvolněný se posadil na lavici pod 
kruhovým zařízením a složil ruce na prsa. Víc jsem neviděl. Přece jen až 
tolik se loudat nešlo. Voják přidával ve šťouchancích na síle. Pečlivě se 
trefoval pořád do stejného místa, až jsem myslel, že mi chce vyšťouchat 
obratel z páteře. 
Dal mi čas se v klidu vymočit na toaletách na konci místností a pak 

mě strkal stejným způsobem zpátky. Já zas po očku sledoval dění, tento-
krát po mé levici. Inkriminovaného trestance nyní odváděli od přístroje. 
Vypadal jako bez duše. Oči měl obrácené v  sloup a  působil naprosto 
bezvládně. Poněkud jinak, než kdyby byl pouze zemdlený. 
Sotva se za mnou zavřely prosklené dveře mé administrativní mučírny, 
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pozoroval jsem, jak nahého muže odvedli prakticky přes celou halu, na 
konec řeznických stolů. Na pásové pile mu uřízli ruku a ten chudák ani 
nevykvikl. Posléze ho zkušenými pohyby složili na stůl a postupně úplně 
celého rozřezali. Různé části pak přenášeli na další stoly a tam z nich 
umně vybírali vnitřnosti.
Zavřel jsem oči, zcela ohromen hrůzou. Přišla na mě nevolnost. Ovládl 

mě pocit naprosté beznaděje. 
Z šoku mě vytrhl dozorce, který prudce zabušil na sklo, ke kterému jsem 

tlačil svůj konsternovaný obličej. Představení skončilo. Usedl jsem zpátky 
za stůl a začal předstírat práci. Rozhodl jsem se sekat dobrotu, abych si 
naklonil dozorce, i všechny kolem, a snad se mi podaří zjistit, co s tím 
chudákem provedli, že se nechal jen tak mýrnyx týrnyx rozřezat. 
Mám totiž problém. Vím, že by stačilo píchnout mu injekci, oblbnout 

ho a pak teprve zabít. Proč to neudělali? Proč se obtěžovali s tím monst-
rózním zařízením a proč tam vlastně šel ten trestanec dobrovolně?
Po několika hodinách, které mi přišly nekonečně dlouhé, mi jeden 

trestanec v roli řezníka přinesl za asistence jednoho z dvou dozorců ko-
nečně nějaké jídlo. Sotva jsem pojedl, nezbylo mi, než čekat, kdy mě od-
vedou na celu, abych se trochu prospal. To se však nekonalo a já pochopil, 
že si mám ustlat ve své kanceláři. Začal jsem se trápit. Ovládla mě pani-
ka. Ředitel Mensibie mě zřejmě dostal na lopatky. Tohle nemohu vydr-
žet. Dávám si tak týden, pak se budu chtít zabít. Takhle přece nejde žít.
Po probuzení mi začala další šichta. Těžko říct, zda je „začala“ vhodný 

termín, pakliže moje služba zde měla být věčná. Ale konečně se ukázalo, 
co je mojí pracovní náplní. Vodili za mnou různé odsouzence a já měl 
s nimi vést jakousi agendu. Zapisoval jsem i jejich běžné stížnosti, což 
ovšem prohlubovalo má muka ještě více.  
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Během chvíle jsem pochopil, že řídím administrativu mužů, kteří svo-
lili, nebo spíše byli určeni, k dárcovství. Tedy já tím pádem sepisoval 
i jejich jakási poslední prohlášení, než je odvedou do vedlejší místnosti 
na onen záhadný přístroj, který z nich udělá želatinu bez duše. 
Ch-a-r-l-ee-s, vyťukal jsem pomalinku do klávesnice malého laptopu, 

ne nejnovějšího, W-r-i-g-h-t, ss-a-d-ii-d-t-i-c-k-e s-k-l-o-n-y, připadal 
jsem si jako policajt za prehistorickým psacím strojem. Cvak, cvak. Silné 
prsty klouzaly po ošoupaných tlačítkách, sotva se trefily. Nebavilo mě to. 
S novými neurotopy Z8 se píše tedy o mnoho, o mnoho lépe.
D-ob-r-o-b-v-o-l-n-y d-a-r-c-e.
Později jsem si spojil jedno s druhým a pochopil, o co zhruba stran 

těchto dárců kráčí, ale potřeboval jsem přesnější informace. V hlavě se 
mi zrodily první body plánu na útěk.
 

6
Jakmile jsem odbavil na smrt asi sedm vězňů, znovu jsem požádal vojá-

ka v Adaptu, aby mne vyprovodil na toaletu. Barel s vodou byl už téměř 
vypitý, důvod courat jsem každopádně měl.
Měl jsem také nesmírné štěstí, jelikož se má maličkost střetla v oné 

místnosti s jedním laborantem vedlejší kóje. Kupodivu se jednalo o prv-
ního normálního člověka, kterého šlo potkat. Slušně jsem muže pozdra-
vil, což na něj udělalo dojem. Nejspíš čekal, že jsem divoká šelma, která 
pase po každé příležitosti, jak někoho zardousit.
Kupodivu o mně toho docela dost věděl, ovšem neměli jsme moc času 

a mnou cloumala značná netrpělivost. Začal jsem dotazem, co přesně 
tím přístrojem dokážou udělat s člověkem. 
„Je to rezervoár duší, jestli se to tak dá nazvat, abys to pochopil. Nesmí-
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me to nikomu vysvětlovat, ale ty seš teď jeden z nás. Nepochybně se tu 
potkáme ještě milionkrát.“
„Ano,“ přitakal jsem naoko. „Mě úplně fascinuje, co tam děláte za služ-

bu světu.“
„Viď? Bez nás by lidi vychcípali. Nepochybně, he he.“ Laborant zatřásl 

svým penisem, aby se zbavil posledních kapek. Schoval ho do kalhot 
a chystal se k odchodu. „Rád bych tě poznal víc, Kertézs. Až půjdu zase 
na záchod, zaklepu ti na zeď. Půjdeš pak chvíli po mně a spěchej. Musíš 
mi říct, jak to teď na Zemi vypadá. Pochop, tady moc normálních lidí 
není. Nikdo nemluví nebo z nich lezou hrozný sračky. Já jsem nějakej 
Dan Webber. Na Zemi jsem prodával bagety v malým newyorským bis-
tru.“
Kupodivu měl volný pohyb, mě zase odváděl voják v Adaptu. Musím 

však dodat, že už mi cestou nemasíroval záda, pouze hlídal, zda se moc 
nerozhlížím a způsobně cupitám na své pracoviště.
Došlo mi, že se velmi vyplatí hrát poslušného. Dozorce vládne obrov-

ské síle i rychlosti, ale chytrý příliš nebude. Vím, že se nemá nepřítel 
podceňovat, ale také vím, že nejsem daleko od pravdy. Jeho přelstím 
snadno.
S  Danem jsem se sešel na toaletách několikrát. I  jeho jsem celkem 

snadno oblafnul. Postupně jsem z něj vytáhl spoustu důležitých infor-
mací. Například mi vysvětlil, že svým unikátním přístrojem dovedou 
jaksi vysát duši z konkrétního trestance a vložit ji do předem vybraného, 
a především vhodného, subjektu na Zemi. Duševní podstata zmíněné-
ho pak zcela ovládne svého nedobrovolného hostitele. Zpravidla se pak 
stane, že tento nakonec provede trestný čin a tak putuje znovu na Men-
sibii. Princip tohoto až příliš bizarního koloběhu mi stále nedocházel, 
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ale při jedné z dalších tajných schůzek mi vysvětlil, že jedině tak mají 
stálý přísun lidských těl, tedy náhradních orgánů. Odpad je pak krmi-
vem. Zcela mě tím šokoval.
„Dneska se to všechno orientuje na Mars. Bohatí si tam žijou jako pra-

sata v žitě. Proč myslíš, že se jim tak daří? Dlouhověkost a tak? Všechno 
díky nám. Máme tak díky nekonečně se opakujícímu cyklu transportu 
zločineckých duší neustálý příjem všech možných orgánů. Nejvíc jdou 
na dračku slinivky, abych byl přesný. Na Marsu mají tendence se přeží-
rat. A cukrovka tam řádí jako černá ruka. Se slinivkami od nás můžou 
beztrestně žrát dál, jestli mi rozumíš. A jsou za to zas peníze pro Zemi 
a  hlavně pro nás. Já živím na dvacet mých příbuzných. Brácha se za 
tyhle prachy dokonce dostal i na ten Mars.“
„A proč jsi tady zůstal?“ nedalo mi.
„To je jedno, Johne.“
Vylovil jsem ze sebe logickou otázku: „Jaká je šance, že se, čistě hypo-

teticky, moje duše, nahraná do nějakýho člověka na Zemi dostane zase 
sem?“
„To máš různý,“ vysvětlil ochotně a už se zase oklepával, jakmile do-

končil potřebu. „Často se snaží sekat latinu, ale nakonec se sem dostane. 
Dřív nebo pozdějc se z něj zase stane dárce. He he, tohle tě pobaví. 
Některý takhle cyklujou už třeba podesátý. Dělaj to schválně, chápeš. Po 
druhým přesunu za to máš i prachy.“
„To mi nepřijde vtipné.“
„Poslyš, z toho si nic nedělej. Ber to z tý lepší stránky. Když se týpek 

osvědčí, cyklovat může do nekonečna. Jeho duše tak získává status ja-
kože věčnosti. Rozuměj, dokud bude stát tenhle krim, on se vlastně 
může nesčetněkrát vrátit na Zem, užít si, pak sem v podstatě dopraví 
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tělo a zase putuje zpátky. Ty bys snad o to stál, Johne? Má to i svý nevý-
hody. Je to navíc jen pro ty nejotrlejší hovada. Celý ten proces splynutí 
s novým prostředím, spáchání nějakýho mordu, následný zatčení, soudy, 
vězení. A pořád dokolečka. Ne, to není nic pro mě. Stačilo jednou. A víš, 
co je na tom nejlepší, Johne?“
„Překvap mě,“ vyhrkl jsem a  taky se už chystal k  odchodu. Nechtěl 

jsem vojáka v Adaptu zbytečně dráždit, ačkoliv se jevil neustále bene-
volentnějším.
„Na Zemi o tomhle vědí úplný hovno. Naprosto. Tenhle byznys ještě 

nikdo neprokoukl a ani neprokoukne. A víš proč, kamaráde?“
„No, tuším. Kdyby to chtěl někdo vykecat, tak se mu vysmějou a zavřou 

ho do blázince, že jo?“
Dan se pouze usmál a jemně přikývl hlavou. Vyšli jsme z toalety spo-

lečně. Dozorci se to moc nelíbilo, ale nic neřekl. Dokonce nás nechal 
spolu mluvit.
Dan cestou špitl: „My si samozřejmě svý investice hlídáme. Kdyby ná-

hodou chtěl objekt sekat dobrotu až do smrti, někdo ho najde a ukončí 
to hned, víš jak, ne?“
Já mu neodpověděl. Pouze jsem cekl: „Promiň.“ Nastal totiž další bod 

mého plánu na útěk. Z kapsy jsem vylovil propisku, chytil Dana kolem 
hrudi a své úřednické náčiní mu natlačil k místům krční tepny. 
Zahalekal jsem na dozorce: „Jeden krok a ten maník vykrvácí!“ 
Ztuhnul jako tehdy, když jsem ho poprvé požádal o doprovod na zá-

chod. Chlapi na dílně si toho nevšímali. Dan se rozklepal strachy. Musel 
být velmi zmatený.
Zatím mi vše vycházelo. Dan očividně patřil k důležitým článkům to-

hoto zřízení. Jako rukojmí mi znamenitě pomáhal. Ječel a pobízel ostat-
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ní, aby udělali vše, co chci já. Laboratoř se tedy okamžitě vylidnila a my 
se tam zadeklovali jako rákosníci. Voják v Adaptu stál pořád na místě 
a  nehýbal se. Podle mě vedl interní komunikaci s  přáním o  rozkazy, 
co má vlastně dělat. Než se někdo tam nahoře rozmyslel, my už byli 
v bezpečí. 
„Dane, nezlob se, že jsem to takhle musel udělat,“ objasnil jsem mu, 

jakmile získal svobodu. Zrychleně dýchal a snažil se zesumírovat myš-
lenky. Nebyl hloupý a tak mu to docela snadno došlo. 
„Potřebuju, abys to ze mě vyrval a poslal náhodným výběrem tam dolů, 

na Zemi. Aby mě nešlo vystopovat. Je to moje jediná šance, jak se odsud 
dostat a hlavně, jak se tam dole nenechat zabít, rozumíš?“
„Já tě chápu, Johne, ale oni to nedovolí, podívej,“ vysvětlil a ukázal na 

vojáka v Adaptu, který náhle ožil a  zarputile se k nám snažil dostat. 
Prudce bušil do silného skla. Na něm začaly vznikat první praskliny. 
Očividně dlouho nevydrží. Člověk by to normálně ani nepoškrábal, ale 
v nanooděvu to byla jiná.
„Tak, honem. Musíš mi pomoct.“
„Znovu mě zajmi, ať z toho nemám průser,“ požádal mě a já pochopil. 

Narazil jsem mu opět propisku na krk a spolu jsme se přesunuli k ovlá-
dání přístroje. Dozorce úspěšně poškozoval skleněnou stěnu, která nás 
dělila.
„Počítej s tím, že se můžeš probrat kdekoliv a hlavně v komkoliv. Vy-

střelím tě třebas do těla starce nebo dítěte. Klidně se můžeš stát žen-
skou. To bys chtěl? A Johne, jestli se něco posere, můžou nastat kauzální 
jevy, který nemáme zdaleka tak prozkoumaný.“
„Jak jako kauzální jevy? Co je to za kravinu?“
„No, už se nám několikrát stalo, hlavně v začátcích, že jsme vystřelili 
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duši mimo zadaný parametry. Klient zmizel neznámo kam, bez umís-
tění v novém těle, nebo se promítl do zvířete a jednou dokonce i o ně-
kolik dní zpátky v čase a to přímo do svýho těla. Automaticky se z toho 
zcvoknul a nám byl tím pádem k ničemu. Tyhle podivný kauzality řeší 
v kóji vedle. Možná z toho jednou bude něco moc zajímavého, mys-
lím.“
„To je mi jedno, musím odsud pryč. Pochop, můžu to všechno změnit. 

Na Zemi se musí o tomhle hnusu dozvědět.“
„Neuvěří ti přece.“
„Uvěří. Mám plán. Vrátím se sem jako dozorce. Prostě se sem ne-

chám naverbovat a všechno to tady tajně zdokumentuju. Pak mi uvě-
ří. A proto mě taky musíš dostat do těla normálního chlapa, to snad 
zvládneš, ne?“
„Poslyš, máme tu přednastavený nějaký vhodný kandidáty. Všechno 

chlapi, neměl by to být velký risk. Teoreticky můžu pak říct, žes mě do-
nutil k totálnímu náhodnýmu výběru a nikdo to za boha nevystopuje, 
ale ty se přitom objevíš třeba tady v tom…,“ chvíli studoval seznam na 
displeji, „…v nějakým Oliverovi Meyerovi. Angličan. Ostraha jaderný 
elektrárny. Třicet devět let, schopnej. To ti sedne, co ty na to?“
„Jestli nefandí Chelsea, beru. Tak šup, než bude pozdě.“ 
Praskliny stěny se zvětšily. Nezbývalo už mnoho a dozorce mohl být 

u nás.
Rychle jsem se svlékl, položil se na lehátko a na Dana neustále mířil 

propiskou. Vsadím se, že nikdo nepochyboval, jak se tato neškodná věc 
může v mé ruce proměnit ve smrtící zbraň. Ale propiskou na dálku lze 
zabíjet jen stěží. V nastalém zmatku se tím snad nebude nikdo zaobírat 
a můj přítel z toho vyjde bez úhony. Nikdo ho z dobrovolné spolupráce 
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obviňovat nebude. Myslím, že mi to vycházelo zatím dokonale. 
Celý proces vypadal jednoduše. Dan naťukal několik údajů do ovla-

dače. Podložka s mým tělem zajela pod kruhový oblouk přístroje a ten 
se rozzářil. Cesta ke svobodě dostala konkrétní směr. V ten okamžik se 
k nám však prokousal voják v Adaptu, prudce odstrčil Dana do strany 
a pěstí udeřil do ovladače. Pozdě.
Snad.
Spatřil jsem světlo. Všude jen světlo. Rozhlížel jsem se kolem sebe, 

ale ani mé tělo nebylo vidět. Jako kdyby můj zrak trčel v nekonečném 
bílém prostoru. Vím ale, že nešlo o zrak, to má duše, osvobozená od 
všeho zlého, putovala neprostorem zpátky na rodnou planetu. Světla 
začalo ubývat a kolem se vyrýsovalo prostředí cílové destinace.
Okamžitě mi došlo, že se nacházím na Zemi. Úžasné. Dokázal jsem 

to. Evidentně zásah dozorce úderem do ovladače nezpůsobil žádné 
komplikace. Mohl by vyvolat jakýsi kauzální defekt, o kterém hovořil 
Dan? Podle všeho to vypadá, že k něčemu takovému naštěstí nedošlo.
Mé zhmotnění, přesun duše do nevystopovatelného hostitele proběhl 

v naprostém pořádku. Měl bych se ocitat v Anglii.
Uviděl jsem své ruce. Špinavé nehty, kožená bunda – docela dobré, 

mohlo to být horší. Jelikož byla noc, na obloze jasně zářil měsíc. Usmál 
jsem se. Ta zářící koule se stala náhle mou minulostí a zároveň budouc-
ností, neboť má touha po zničení jejich hnusného byznysu s prokle-
tými dušemi vězňů a přísunem čerstvého lidského masa na Mensibii 
stále trvala. 
Oddychl jsem si. Mám za sebou neuvěřitelnou anabázi a před sebou 

druhou šanci na lepší život. Napravím spoustu svých omylů. A nejen 
svých.
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Napadlo mě, že jako první bod nové existence bude snaha prozkou-
mat, kam přesně má duše doputovala.
Najednou jsem si v mírném šoku uvědomil, že se nacházím ve velmi 

dobře známém prostředí. Však jsem stál na trávníku za mou oblíbenou 
hospodou, ano, za tou, kde jsem onehdy zmasakroval ty chlapy. 
Teď mi teprve došlo, co se děje. Vedle mě stáli další muži a jeden z nich 

oslovil… Ano, já tam viděl i sebe. Tělo Johna Kertésze - mé tělo! Já se 
nyní ocital v těle člověka z té bandy útočníků a viděl jsem naproti sobě 
sebe samého. 
Osud umí být někdy až zkurveně vrtkavý.
V následném okamžiku jsem dostal baseballovou pálkou do hlavy.
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Za hlasitého nářku indiánských žen přišel jsem na 
svět kolem roku 1977. Po všelijakých životních peri-
petiích, kam mi počítají vokální pokusy v metalových 
kapelách nebo cestování Evropou na vlastní zápěstí, 
se mi podařilo odchovat dceru Johanku. Mám jeden 

zářez u nakladatele a to chronotopické sci-fi Měsíční deník (Albatros 
Media a. s.), příběh Marcela Šebesty, který se nedobrovolně zapletl 
s bájnými obyvateli Měsíce a fakt si to užil. 
Co bych tak o sobě ještě… Velikost nohou 42 – což je náramná záhada, 
jak každý správný stopař ví. Mé literární exhibice lze pravidelně na-
jít na stránkách Vanili.cz/Sci-fi Quest. Píšu také povídky do časopisu 
Pevnost.

Michal  

BŘEZINA
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Libido  zahradního  St ínu

1.
„Co tě láká na Stínech?“ zeptal se mě Janovič. „Ta zahrada je šílená. 

Nikdo se odtamtud nevrátil normální.“
„Ale, Honzo, nekecej. Akorát pohřešili libido.“
„Ale proč? Co tam dělali?“
„Vím já? Provozovala bych třeba taky sex s  tamním zahradníkem 

a dala bych tomu duši.“
To jsem řekla jako vtip, ale byla to chyba; zatmělo se mi před očima. 

Janovič mi vážně vysolil facku. Byla Zahrada i na takového chlapáka 
za čarou? Určitě. Ale to léto toho bylo moc na veškeré obyvatelstvo 
Země, asi jako bychom po stovkách a tisících běleli a stárli.
„Invaze přijde zevnitř,“ řekla televizní prorokyně Swami v  dubnu 

2018 a nyní si ten pořad všichni přehrávali. Jistě to ta děvka prodejná 
plácla, nicméně invaze možná začala a  nepřiletěly talíře. Zato snad 
lezlo NĚCO neviditelného rovnou z talířů při obědě a z krmelců ur-
čitých lužních hájů a zahrad. Byli to běsi. Jenže nejme i my, lidé, běs?
Když vás někdo udeří, někdy toho lituje. Byl to zrovna i  Janovičův 
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případ. Položil mi ruku na obnažené rameno se slovy: „Karolíno, ty se 
mnou půjdeš do té zahrady.“
„Ale ale! Vždycky ses tam bál.“
„Vždycky? Je to přece jen pár týdnů, co jsme o ni náhodou zavadili. 

Já to chci překonat.“
„Jsi jako malé dítě!“
Ale bála jsem se taky.

2.
Všude na vysoké oprýskané zdi hřbitovně působící zahrady stálo 

sprejem: Rozmysli se, kdo vkročíš. Dante. Smáli jsme se té drzosti ci-
tovat klasika, ale Honza Janovič hystericky. Šeřilo se, vrátka byla ode-
mčená a říkala azbukou: Stíny Zahrady vždycky čekají.
Vedle jsme uviděli tři obrázky. Nepatřily k nejslušnějším. To první 

byl robertek. Druhé čárka. Třetí snad ďáblova řiť. Vstoupili jsme do 
Zahrady, jedné z několika set na světě, a prodírali se mezi bezy. Mezi 
rozrytými buky a kapradím, které smrdělo. Byla to zahrada i říše. Na 
konci cestičky s nápisem: Ofoť si nás.
Stál tam pan Stín. Mezi stromy byl otočený zády k nám a obhospo-

dařoval plesnivou kopírku. Vypadal jako člověk, ale nesmírně vysoký. 
Hlava byla bez vlasů. Měl skotskou sukni plnou kostek a najednou 
mi došlo, že je to asi žena. Přitom ještě před momentem působil Stín 
chlapsky, ale vše se měnilo a listí se snášelo. Janovič to asi musel vní-
mat podobně a najednou řekl: „Kdybychom byly báby, zůstal dědkem.“
„A měl by normální zadek, ne?“ ušklíbla jsem se.
„Ona ho taky nemá nenormální.“
Stín-ona stál u zahradní kopírky v páskových střevíčcích a hodil nám 
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pojednou přes rameno jeden třepetající se papír. A druhý i třetí. Na-
psáno tam bylo něco ve verších. Stále se opakoval refrén. Konec dětství, 
bylo tam. Ale já cítila v bahně Zahrady a tichu palouku jen hrůzu. Stín 
přešlápl jako bůh Pan, hnul zcela lidským stehnem v punčoše, regist-
roval nás, skutečné lidi, a stával se svůdkyní. Zdali jsou zadek a nohy 
opravdu dílem Pána Boha?
Do toho roku si to hříšné lidstvo myslilo. Ale křivky stehen Stínů při-

šly. Lýtka stínů. Asi jsem ochořela a zevnitř ze mě se dobýval puberťák. 
Janovič byl vážnější, a přece náhle klečel milimetr za nohama zahrad-
ního Stínu a vypadal, jako by jej olizoval. Od nohou nahoru. Jenže je 
fakt, že Stín skutečně disponoval křivkou ženských boků, takže se to 
chlapákovi Janovičovi dalo takřka odpustit. Uslyšela jsem: „Už mi nic 
nemusíte kopírovat, krásná paní. Zvu vás na oběd. Ne, na večeři. Na 
procházku. Tou vaší zahradou.“
Jenže jsme víc neviděli zahradu a  Eden, nýbrž hady a  sad jabloní. 

Okolo nás se vše svíralo. Vítr rozkmital koruny borovic a buků. Di-
vadlo stínů a zelené koupaliště před námi. „Budeme chodit v dešti,“ 
řekla žena-Stín. „A taky na zmrzlinu.“
Toho léta Stíny obcházely svými zahradami svět a  svět je divadlo 

a lidé jen herci, ale tady končila Země a hráli Oni.

3.
Když jsem to doma v paneláku vyprávěla přítelkyni Anetě, naslou-

chala uzarděle a nakonec řekla: „Janovič se vrátí.“
„Ne. Je mrtvý.“ Já si byla jista. Proč však Stín povolil utéci mně, jsem 

netušila.
„Vrátí se,“ zopakovala Aneta a  vlepila mi pusu. „Jenom nás straší. 
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Stíny nejsou praví návštěvníci. Je to jenom nějaké státní spiknutí, aby 
ubylo lidí, jenže Honza je chlapák.“
„Jo? Pojď tam se mnou ty!“
Bylo poledne. Televize dál a dál vysílala cosi, co tam možná už im-

plantovali Oni. Požírala duše lidstva tady i za hranicemi Německa i za 
Atlantikem, a ačkoli svět umíral, nesměli jsme se to dovědět. Utíka-
ly jsme s Anetou takovému zlému vysílání a mířily sídlištěm Vinice 
k Zahradě. Ta tu byla vždy, ale s příchodem Stínů se přetavila. V co?
V nebe, peklo i bordel. Klábosily jsme, jako by se nic nedělo. Lidé žili 

své životy, ale podléhali. Najednou jsem ztuhla. „Co se děje?“ strnula 
i Aneta.
„Moje boty! Tvoje boty!“
„No, tak jsou trochu sexy. A co?“ 
Předtím mi připadaly banální. Asi jsem musela za chůze usnout 

a probudit se plná libida. A jedno bylo fakt. Byly jsme oficiálně sezdá-
ny a dál jsem si vybavovala občanský svatební obřad na zámku Kozel. 
Měla jsem sukni z krepdešínu a taky mě náhle zaujala. Bože! Lijí mi 
to do hlavy. Stíny. Útočí zevnitř. Ale nedáme se, Aneto. „Jdem klidně 
dál!“ A procházely jsme mezi brutalistním betonem paneláků a okolo 
brouzdaliště a sem tam se za námi otáčely krky pubescentů. Stanuly 
jsme u vrátek do zahrady a stálo na nich zase něco nového a viděly 
jsme tři obrázky. Planetu Pluto, fotoaparát a cosi jako těsnou koženou 
minisukni.
Předtím jsem si nevšimla, ale existoval tu zvonek. Aneta jej stiskla. 

Vrátka zaskřípěla. Otevřela se. Před námi zrcadlově plápolal vnitřek 
plyšového výtahu. Stoupaly jsme k vesmíru nad hlavami vzrušeny, ale 
já vytrhla z kapsy na sukni mobil a volala policii.
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„Děje se vám něco?“ ozvalo se hlasem dítěte.
„Stíny mě svádějí.“
Chvíli bylo ticho. „Odkud voláte?“
„Z výtahu. Tedy ne. Ze zahrady na Vinicích.“
„Vy chlape jeden! Jděte se vyspat.“ A ticho.
„To že máš hluboký hlas,“ broukla Aneta.
Drc. Dveře výtahu se otevřely. Vstoupily jsme do garsonky, kde už 

čekal Stín. Vysoký, skoro nahý, mužný a  oči mu žlutě svítily. Non-
šalantně nám nabídl kafe a  oknem sem pražilo pozemské sluníčko. 
Tento Stín vypadal jako obyčejný pozemský chlapík a  konverzovali 
jsme. Najednou jsem si ale uvědomila, že koberec je zahradní palouk. 
Klečely jsme s manželkou a dotýkaly se rameny a přísahala bych, že se 
Stín začínal zezadu milovat s Anetou. Zároveň mě vzrušoval rukou; 
proč bych jinak chrčela? A proč by jinak funěla Aneta? Třely jsme se 
o sebe ploutvemi a rybími rameny jako dvě rozkmitané mřenky. Vnější 
strany našich stehen se chvílemi dotýkaly a mně došlo, proč veškeré 
lidstvo začalo tak snadno zapomínat.
Místo mozků myslilo lidstvo po atacích Stínů pohlavními orgány. 

Stalo se banálními otroky sexu, ale nebylo by to možné u civilizace, ve 
které by neexistoval zárodek podobného otroctví. Erotický potenciál. 
„Co vám dělám?“ ptal se mrzce Stín a Aneta řekla: „Ukousneš mi ruce, 
ale pominu se.“
Bylo by to k  smíchu, kdybych se neklepala hrůzou. Uhryzne nám 

v orgasmu skutečně všechny čtyři paže a možná i nohy? Poškodí mi 
punčochu? Sežere nás i s botama? Stín mi podal umělý úd a vzápětí 
už jsem fascinovaně zajížděla do partnerky, zatímco vzadu udával Pán 
rytmus. Stíny si lidstvo ochočily prostřednictvím toho, že generovaly 
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rozkoš. Oběti měly pocit, že jim příchozí poskytují šanci a že tou šancí 
je vynalézt erotické světy. Starosti se rozpustily a jho jsem vnímala už 
možná jen já. Ani já se ale neuměla ubránit rytmu, který jsme měly 
společný s Anetou, a sdílení chtíče. Stín ten rytmus určoval a chápu, 
že vy byste se dokázali vymknout, osamostatnit. Ale nás dostal na lo-
patky. Laskal nám nohy osmi rukama a najednou byla okolo zase celá 
zarostlá zahrada. „Co děláme?“ ptal se Stín.
„Děláš mi to partnerkou?“ odpověděla Aneta otázkou. Úpěla. Slast je 

samozřejmě zbraň a jistěže prvotní a nejbanálnější. Existoval však ně-
jaký důvod, proč by útočníci nepoužili právě prvotní metody? Ne. Byla 
to cesta šípu a  nejmenšího odporu. Užili nás proti nám. Udělali to 
v tajných zahradách a vymyli lidstvu mozky. Mužům i ženám. Postup-
ně, ale svižně. Rytmicky. A už jsme na vymývání nepotřebovali politi-
ky. Atakováni jsme atakovali a šťoucháni jsme šťouchali. Odbavováni 
jsme odbavovali. Naše vlastní zbraně! My sami! To vše užito proti nám 
a Stíny nám navíc vnukly jistotu, že jsme tak dosáhli Everestu světa.
A třeba jsme hrotu v jistém smyslu skutečně dosáhli, ale napětí neo-

padalo. Co přijde dál? Hryznutí? Smrt. Uvolnění? Šance na návrat do 
dětství? Já i Aneta jsme se smály. I v hrůze. A přece si navzájem rozu-
míme, nebo snad ne? Přece perfektně chápeme Pluto i vlastní vlhké 
orgány. A kvičíme. A nepřipadá nám to jako nijak nedokonalý konec 
světa.
Tečka. - Ale chcete-li šťastný konec jako malé robě, máte jej mít. 

Zrodil se v mé fantazii, ale přísahala bych, že je skutečný. „Zapomněli 
jsme na něco?“ zařvala Aneta.
„A na co?“
„Tys - mě – vůbec – ne-po-lí-bi-la!“
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„Aha. A Stín?“
„Ten to ani neumí.“
Vlepily jsme si s Karolínou opět pusu a invaze se rozplynula jako sen. 

Zase mám ruce, zase mi dorostly nohy a žijeme s Anetou jako normál-
ní manželky v tiché uličce.

(1964, Ivo.Fencl@iol.cz) studoval ČVUT, Univerzi-
tu Karlovu, učil, byl geodet, u vlakové pošty. Připravil 
pořady o Foglarovi, Prutkovovi, Charmsovi, Wittli-
novi, Součkovi, Neffovi, Clarkovi, Bradburym, John-
sonovi; moderuje cyklus Záhadologové; autor asi 20 

titulů: Lektorka z galerie na rohu, Smíš zůstat mrtev, Norman Bates 
kontra Fantomas, Zabiju Putina v Karlových Varech, Američan zemře 
v Brdech, Rok Joriky, Gotická kobka, Styky s Jorikou, Domek pana Sti-
lburyho, Idealista, romantik, kritik a  Marie, Pipi vypídí Šangri-La; 
„Žiju!“ Ježek v  kleci; Dvě tváře doktora Jekylla, Královská zábava 
(s Neffem), Ranní sny (s Navrátilem), Zdánlivé maličkosti (s Kame-
níčkem). Spoluautor skoro 50 dalších publikací: Fenomén Foglar (2007), 

Ivo 

FENCL

Edgar Allan Poe (Masarykova univerzita 2009) a Rozhovory o  in-
terview (Univerzita Karlova 2009).
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Vy, l idé

TO
Dominik Regev chodil po pokoji jako šelma zavřená v kleci sem a tam, 

k smrti vyčerpaný z nekonečné cesty, přesto neměl stání. Měl chuť začít 
se bít pěstí do zátylku. Bolest hlavy už byla nesnesitelná.
Na chvilku ponořil hlavu do umyvadla se studenou vodou. Úleva byla 

nepatrná. Otřel si ledabyle tvář do dlaní, oči nechával zavřené.
Pod víčky si znovu promítal hrůzné výjevy z  ledového pekla, ve kte-

ré se proměnil slavný lov velryb. Znovu a znovu se mučil trýznivými 
vzpomínkami, jen aby se ujistil, že se toho nedotkl. Ne, on jediný se toho 
nedotkl, ani ono se nijak nedotklo jeho.
On se jako jediný vrátil téměř v pořádku. 
Byl to Zázrak? Nebo příležitost?
Dominik podvědomě věřil v  to druhé. Považoval za nezbytné všemu 

porozumět.
Sedmnáct z jednadvaceti námořníků utonulo nebo umrzlo. Tři ta věc 

navždy změnila. Jedním z oněch tří byl i Dominikův starší bratr Ibra-
him. On a ještě jeden člen posádky se změnili v něco, co se mladý muž 
dosud zdráhal pojmenovat.
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Toho druhého si vzala ‚Řeka mezi světy‘.
Ibrahim však už byl tou dobou daleko.
Třetím z těch, kteří neutonuli ani neumrzli, byl švédský velrybář Tho-

mas Lehto. Ibrahimův a Dominikův přítel. Sice přežil, z výpravy se však 
vrátil jako nemohoucí troska a zůstával dodnes upoutaný na lůžko, v cizí 
zemi, daleko od domova. Kdyby neochrnul, měl zcela jistě velkou naději 
tu věc vypátrat a dohonit. On to totiž stále viděl a slyšel…
„Ono to Thomase kouslo,“ zašeptal Dominik do ticha tak zhutnělé-

ho bolestí hlavy, že jím sotva propadla kapka vody ze špičky mladíkova 
nosu. Slyšel, jak ťukla do drahého koberce.
„Jeho se to dotklo!“ vysvětlil ornamentům na podlaze (sám už to přece 

dávno věděl). „Tehdy ráno jsem viděl velrybářův roztržený rukáv i maso. 
A to fialové bahno, které se mu lepilo na cévy a hojilo ránu přímo před 
jeho očima… Ta věc mu vzala kus duše a jeho oči a uši!“
Dominik znovu ponořil tvář do chladné vody.
Mladého muže nakonec trochu utěšilo vědomí, že sám měl tak velké 

štěstí, že si z hrůzného dobrodružství přivezl jen noční můry a  časté 
bolesti hlavy. 
„Máte připraveno na cestu, pane,“ ozvala se ode dveří služebná, její 

drobnou tvář svírala úzkost. Ve chvilce se za ní objevila Agáta, Domi-
nikova žena. Té v očích stály slzy. Služce poručila odejít, vklouzla do 
pokoje a zavřela za sebou.
„Dominiku,“ přišla až ke svému muži, uhladila si široké sukně, sou-

časně se jí po tvářích rozlily slzy. „Jak šťastná jsem byla, když jste se 
konečně vrátil, a vy chcete… znovu odjíždíte, a ani mi neřeknete kam 
a proč! Po tom všem, kolik jste si vytrpěl! Vždyť potřebujete odpočívat! 
Tady můžete, postarám se o vás, dám vám vše, cokoli si budete přát.“ 
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Vzala ho za ruce, což se jindy sama většinou zdráhala. Byla o šestnáct 
let starší než její čtyřiadvacetiletý choť a lásku nebo důvěrné dotyky po 
něm nevyžadovala. Vždy poslušně čekala, až přijde on sám. Nyní jí ale 
zoufalství bránilo stát stranou a přihlížet, jak se její sotva se navrátivší 
manžel chystá z neznámých důvodů znovu zmizet.
Musím to najít, přikazoval si Dominik v  duchu. Ale byl to on sám, 

kdo si poroučel cestovat dále. Nebo mu to přikazovalo něco jiného? Na 
okamžik si nebyl jistý.
Sevřel Agátiny ruce v  dlaních. Na malou chvilku ho napadlo, že si 

naopak poručí na celé to šílenství zapomenout. Zůstat zde, v  bezpe-
čí svého domova, obklopen bohatstvím a přízní svých blízkých. Nikdo 
by se nevyptával. Všichni tušili, že se tam na severu přihodila tragédie, 
a nechtěli mladého pána rozrušit.
„Máte horečku,“ dotkla se Agáta opatrně jeho horkem sálajících spán-

ků. „Takhle nemůžete nikam cestovat. Alespoň ještě pár dnů setrvejte, 
prosím vás o to.“
Dominik se opřel vlhkým čelem o její.
Sice si ovdovělou bezdětnou ženu vzal především pro nebývalé věno, 

ale nemohl být úplně slepý k její lásce. Ne nyní. Právě v tuto chvíli by 
ji určitě dokázal i opětovat. Smutek činil z Agáty zranitelnou, hezkou 
ženu. Znovu se mu zachtělo využít vlastní chvilkové náklonnosti a úna-
vy a setrvat. Alespoň dokud nepoleví ta strašná bolest hlavy. Dopřát své 
dobré paní i sobě trochu klidu a lásky.
Jenže za tu dobu ta věc může zmizet bůhví kde a já ji musím najít!
Znovu se v duchu ptal sám sebe, proč to vlastně pronásleduje.
Zdravý rozum se mu v poslední chvilce snažil zachránit život… Proč 

se po všem, co se událo, ženeš jako šílenec přes půl Evropy a chystáš se pokra-
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čovat? Chceš to zničit? Opravdu? Nebo tě žene dál příslib tajemné a nepoz-
nané síly, která tě od samého začátku fascinovala tak, že zastínila i všechny 
tvé prožité hrůzy?
„Musím to najít,“ zamumlal omámeně, na ústech mu praskla bublina 

slin. „Musím to najít,“ zopakoval. Pustil Agátiny ruce, vzal ji za ramena 
a přiměl ji poodstoupit mu z cesty.
„Co?“ zavzlykla. „Prosím vás! Řekněte alespoň mně… co? Co chcete 

najít?“
Dominik se ve dveřích zastavil, ale na svoji zoufalou ženu už nepohlédl.
„Svého bratra.“

BRATR
Mladý muž, který se před rokem vydal na sever, už nebyl. Všechno, co 

z něho zůstalo, utonulo v ledu a hrůze. Nyní si byl Dominik jistý jedině 
svým novým cílem: dostihnout bratra. Jakmile byl na cestách, ustupo-
vala i bolest hlavy. Dýchal vůni pozdně letní krajiny, deštěm smáčených 
lesů, vysychajícího mechu a svěžích větrů, až se nakonec cítil zdráv. Síla 
a odhodlání v něm narůstaly, čím blíže byl místu, kam se Ibrahim – pod-
le výpovědi společných židovských přátel – vydal.
Moc mu toho neřekli, Dominik poznal, že mu spoustu věcí tají.
Tak například – nedokázali mu říci, jak a kdy se s Ibrahimem setkali. 

Zato věděli, že se vydal do Zlína, což je nějaké bezvýznamné městečko 
na Moravě, o kterém Dominik dosud neměl ani tušení. Jak to mohli 
vědět? Hovořil tedy Ibrahim s nimi… a nechal je žít? Nevypověděl snad 
před pár měsící velrybář Thomas Lehto Dominikovi, že má velmi živé 
vize, ve kterých Ibrahim rdousí každého, kdo mu zkříží cestu?
„Rabín Jakob Sabášek,“ řekli mu po dlouhé době naléhání, „ví věci.“
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Jistěže, pomyslel si Dominik. Jakob Sabášek, který se pro vědu a víru 
vzdal vlastní dcery a poslal ji pečovat o svého stárnoucího movitého bra-
tra na Moravu, aby sám mohl žít jako starý mládenec a uznávaný vědec. 
Neexistuje nic mezi nebem a zemí, co by rabín Jakob neznal, nedokázal 
zařadit či popsat, uvažoval Dominik, je to až protivně moudrý muž, a – 
zřejmě kvůli svému vědění – i nejbližší Ibrahimův přítel.
Dotyčný na Dominika čekal v  komůrce prosvícené osmiramennými 

svícny, na lůžku, podoben umrlci. Ve tváři zsinalý, oči vpadlé, ale dýchal 
pravidelně.
„To on prý tvého bratra Ibrahima viděl na vlastní oči,“ řekl tiše Ami-

tai Perel, dle vzezření nejmladší z přítomných. Jeho hlas lehce odezněl 
v posvátném přítmí. „Řekl nám jen, kam tvého bratra poslal. Ne proč, 
ani za kým. Prostě jen kam. Vyložil nám výjevy, které viděl jeho očima. 
Byly velice zmatené. Divoké řekl bych,“ pousmál se smutně. „A od té 
doby už slova nepromluvil.“
„Umírá?“ zeptal se Dominik. Divil by se, v tom případě by přece kolem 

něho museli být členové bratrstva kadiša, čekat na jeho skon, aby ho 
ještě týž den mohli pochovat.
„Ne, pane Regeve,“ odpověděl Amitai, „je ve zvláštním, nadpozemském 

stavu, kdy… Myslíme si, že s Ibrahimem stále dokáže promlouvat. Bo-
hužel ale on sám už…“
„Nemluví,“ dokončil Dominik.
Jakoba Sabáška tedy zřejmě Ibrahim zranil, tak jako velrybáře Thoma-

se. Musel ho nějak nakazit svojí krví. Nedal mu okusit čistého fluida – to 
by už Rabín vypadal docela jinak a nejspíš by měl také na svědomí ne-
jeden život. Ne, Jakob se nestal kreaturou, jen zřejmě vidí jejíma očima.
Ach! Kdyby byl mohl mluvit! Zavedl by mne přímo za Ibrahimem!
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Nicméně alespoň že stopa byla jasná. Nebyl čas čekat, zda nemocný muž 
procitne z transu.
Na odjezdu z Prahy Dominika ještě čekal dopis od velrybáře Thomase 

Lehtoa, poslední, na který mladík odpověděl.
„Modré fluidum dosud nepoužil,“ stálo v něm, „ale chystá se k tomu. Stá-

le hledá vhodnou oběť, kterou by mohl znetvořit k obrazu svému. Věří, že 
pokud se mu výtvor podaří, splyne s ním v jedno. Ne jako muž se ženou, 
nic v tom smyslu. On věří, že svoji oběť pohltí a získá tak větší sílu a trva-
lou lidskou podobu, aby mohl užívat světa. Snad ti má slova nepřijdou tak 
šílená jako mně, když sleduji stopu svého pera. Jsem přesvědčen, že severní 
řeka mezi světy je tím jediným, čeho se ta bytost kdy bála. Tady na jihu se 
nebojí nikoho a ničeho. Stojíme proti něčemu, čemu se zřejmě nelze po-
stavit, drahý příteli. Neznáme mystéria modrého fluida. Jsme slepí, zatím-
co on vidí. Vydáš-li se ho hledat, tma bude jeho pomocník a tvůj nepřítel.“ 
Dominikovi, který se od své severské výpravy často v  noci bál zvuku 

vlastních kročejů, tato slova na kuráži nepřidala. Jakmile dorazil do Zlína, 
míval podezření, že ho někdo nebo něco sleduje. Ježily se mu vlasy v zátyl-
ku, ocitl-li se i ve dne na prázdné ulici; za nocí se zdržoval pokud možno 
ve svém pronajatém pokoji a ano, vyhýbal se neosvětleným místům jako 
čert kříži.
Jeden ochmelka u korbele piva vypověděl, že se zde v hospodě objevil 

jakýsi podivný holohlavý žid bez klobouku a ptal se po čarodějnici, kterou 
vězní ve zdejší šatlavě. Dominik neváhal a vydal se tam.
„Paní Marína Sabášková byla uvězněna omylem a byla už před patnác-

ti dny propuštěna,“ odbyl ho dýchavičný správce. Víc neřekl ani slovo 
a při naléhání se odvolal na neodkladné povinnosti. Ani purkmistr nebyl 
v tomto ohledu jakkoli sdílný.  
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Mohla to být Jakobova dcera? Dívka, jíž se Rabín zřekl? Bolesti hlavy 
se vrátily. Dominik jich nedbal. Tušil, že je blízko. Mladý cestovatel se 
pustil do pátrání s  novou dávkou úsilí, které se podobalo posedlosti. 
Vyptával se v hostincích, u formanů, vozků, obchodníků… Ne. Nikdo 
další neviděl ani holohlavého žida, ani omylem uvězněnou údajnou ča-
rodějnici Marínu Sabáškovou.
Tehdy Dominika dostihl pocit marnosti. Jistota, že své finance utratil 

za zbytečné cestování. Žádný byt mu nepřišel tak stísněný a plný zby-
tečností jako ten zlínský během těch dlouhých týdnů. Již uvažoval, že se 
navrátí do Prahy, když ho zastihl Thomasův dopis. 
Dominik ho při otevírání nedočkavostí přetrhl. Rozsvítil svícen na sto-

le, přisunul oba kusy k sobě a dal se ihned do čtení.
„Můj drahý, mladý příteli, jsi-li nyní ve Zlíně a čteš-li tento dopis, nej-

spíše už dávno víš, že ta věc, která kdysi bývala Ibrahimem, bratrem 
tvým, je pryč. Napsal bych mrtev, ale tvůj bratr zemřel už tehdy, kdy se 
dotkl modrého fluida. Zdá se, že katolíci nakonec osvobodili jeho duši 
od té zrůdy, která ji pustošila. Naposledy se mým očím ukázal zcela 
jasně obraz vězeňské kobky. Od té doby už nemám žádné další vidiny, 
pocity, nic.“
Písmo dopisu bylo značně kostrbaté; Thomas musel být při psaní velmi 

rozčilený. Vypadalo to, že nemohl nebo nechtěl napsat vše. Dopis byl 
nezvykle stručný.
„Vrať se do své domoviny a pošli mi o sobě co nejrychleji zprávu. Ne-

meškej.
S modlitbou na rtech se loučím,
Tvůj věrný Thomas Lehto.“
Dominik odhodil dopis na zem a složil tvář do dlaní.
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Po kdovíjak dlouhé době ho znovu dostihl pocit viny za bratrovu smrt. 
Cesta na sever sice byla Ibrahimovým nápadem, ale bez Dominikových 
financí by se tenhle přestárlý snílek nedostal ani do Polska, natožpak na 
sever. Seděl by teď ve své vytápěné pracovně a studoval cestopisy. Po-
znával by mystéria z bezpečí knihovny. Dominik litoval, že kdy s cestou 
souhlasil a bratra podpořil. Pak mohl jen přihlížet, jak se mění v troseč-
níka, pak ve zmrzlou sochu a nakonec v netvora. Nesmrtelného netvo-
ra. Který byl schopen natolik uvažovat, aby mohl cestovat a dokonale 
klamat své oběti.
Nyní se Dominikovy naděje, že bude schopen s Ibrahimem znovu pro-

mluvit a možná… že dostane druhou šanci a možnost poznat ono mys-
térium, zcela rozplynuly. Zbylo jen zklamání, marnost a strach.
Mladík se s povzdechem rozhlédl po hojně osvětleném pokoji, malém 

a snad příliš skromném, ale hezky přizpůsobeném jeho vkusu. Než stihl 
snad i litovat, že jej opouští, popadl cestovní zavazadlo a položil je na 
postel. V tu chvíli se zářivý plamínek svíčky u lůžka zableskl na modré 
míse s vodou, kterou míval při lůžku pro případ bolení hlavy, a zhasl.
Zbyly jen spirálky kouře a matně modrá nádoba.
A v té chvíli ho napadlo: modré fluidum! Ani voda, ani dým!
Pokud byl Ibrahim konečně zničen, kam se podělo? Cožpak není skoro 

jisté, že padlo do rukou dalšího nešťastníka? To je to, co Thomas ve svém 
dopise nezmínil! Měl stejné podezření, ale bál se ho svěřit peru!
Někdo zaklepal na dveře.
Dominik zasunul zavazadlo zpět pod lůžko – už věděl, že odsud jen tak 

neodjede – přešel ke dveřím a otevřel. 
Stál tu Ibrahim.
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PANÍ
Dominik se nezmohl na slovo, nemohl se ani pohnout. Srdce mu bilo 

do žeber jako uvězněná nestvůra.
Ibrahimova tvář byla strnulá a našedlá; zdálo se, že je pokryta vrstvou 

prachu. Měl zavřené oči, ústa sevřená – fialové linky rtů se zdály sotva 
patrné. Byla to tvář umrlce. Mnohem horší ale bylo tělo. Bylo živé, žen-
ské a stálo k Dominikovi zády.
Mladík se musel snažit, aby udržel moč. Srdce se mu zastavovalo, na 

kůži vyrazil pot. Navíc ho dusila i absence jakéhokoli zvuku a nemož-
nost pohybu.
Bytost se pomalu otáčela, nejprve hlava, pak ramena, nakonec široké 

boky v ještě širších bílých sukních.
Z míst, kde by jeho bratr býval měl týl, na něho hleděl obličej mla-

dé, holohlavé ženy; Dominik se nedokázal rozhodnout, zda příšerný, či 
krásný. Vypadal dokonale hladký, bílý jako padlý sníh, rty se zdály mít 
jemný fialový odstín. Jakmile se na nich objevil úsměv, tváře protkala síť 
rozšklebených modravých prasklin.
A její oči…
Dominik překonával nutkání řvát, ale beztak by nedokázal ani pohnout 

ústy – černé jámy v lebce té ženy vsávaly jeho pohled do nicoty. Duše 
toužila umdlít, podlomila se mu kolena, ale cizí síla ho držela vstoje. 
V uších se mu ozývalo slabé monotónní bzučení.
Ucítil závan nepopsatelného puchu, když bytost vešla a zavřela dveře.
Tlak na jeho tělo vyprchal a on se zhroutil přímo do její náruče.
„Bratříčku milý,“ šeptal mu ženský hlas.
Dominik si uvědomil, že znovu vládne svým smyslům i svalstvu. Ale 

potěšení z toho neměl. Vnímal, že ho bytost stále drží v náruči, a co víc, 
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že se s ním usadila na lůžko, jako by byl její dítě. V koutku duše cítil, že 
jím pro ni skutečně je. Odmítal otevřít oči. Kvůli pachu by byl schopen 
snad i nedýchat, ale touha po přežití stále vítězila.
Otevřel oči. A  spatřil ženu. Její pleť byla bílá, ale prasklinky z  tváří 

téměř zmizely, pleš zakrývaly husté černé kadeře.
„Bratříčku,“ zašeptaly znovu nafialovělé rty, „už jsme zase spolu.“
„Kdo jsi?“
„Říkej mi paní Marína. To tvůj bratr mi tě našel. Je teď uvnitř mě. 

Našel mi tě…,“ šeptala bytost. Dominikovi to znělo jako vichr profu-
kující škvírou pode dveřmi. Ruka ženy mezitím zbavovala Dominikovu 
hruď košile; ostré fialové nehty zraňovaly kůži na prsou.
„Polib mne,“ zavanul k němu hlínou páchnoucí dech z jejích úst.
Dominik odvrátil tvář. Díval se na modrou mísu s vodou. Nedokázal 

a ani nechtěl vnímat nic jiného.
Bytost ho ale popadla za vlasy a otočila si jeho tvář zpět k sobě. Z je-

jích úst se vysunul bílý, dlouhý jazyk a olízl Dominikovy rty i knírek 
od koutku ke koutku. Dominik semkl ústa, dusil se hnusem. Jakmile 
studená ruka pustila jeho tvář, znovu se odvrátil.
„Vím, co tě zavedlo až sem, Dominiku,“ šeptala bytost, zatímco si 

pohrávala s jeho černými loknami. „Vím, po čem skutečně prahne tvá 
neklidná duše. To jen ty sám to před sebou samým tajíš. Nalháváš si, 
že pátráš po svém bratrovi, ale ve skutečnosti hledáš…,“ znovu k sobě 
otočila jeho tvář, „nesmrtelnost.“
Dominikovi se nad očima zhoupl kovový přívěsek velikosti dětské dla-

ně. Poznal v něm jednu z  Ibrahimových důvtipných uzamykatelných 
skříněk. Podobně malé zařízení obyčejně používal jako flakóny pro 
vzácné tinktury.
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„Ty tušíš, co je uvnitř, že, Dominiku?“ usmívala se Marína. „Ty to víš. 
Nemůžeš na to přestat myslet. Od chvíle, kdy jsi odmítl. Nemůžeš spát, 
nemůžeš jíst, ani ženy už tě nelákají. Nebo snad… ano?“
Mladík zavřel oči.
Marína se k němu sklonila a znovu olízla jeho rty; její studené prsty 

mu mezitím uvolnily šněrování kalhot. Dominik se zhluboka nadechl; 
pouhá nahota v  něm vyvolala dosud nepoznaný poryv chtíče. Onen 
bzukot se snad dostal až do jeho žil, srdce i třísel. Jen mysl neposlechla 
a burcovala k útěku. Dominik sebral poslední zbytky sil a příčetnosti 
a prudce vstal. Zavrávoral, ale zachytil se stolku u lůžka. Rukou zavadil 
o okraj umyvadla, které mu vylétlo přes ruku. Voda vyšplíchla daleko za 
jeho rameno.
Bytost za ním zaprskala.
Dominik vyrazil ke dveřím.
V tu ránu stála před ním.
Dominik zařval. Kůže v dekoltu té ženy se leskla, v puklinách prosví-

tala fialová barva, tak sytá, že ji nebylo možné k čemukoliv přirovnat. 
Skvrny navazovaly na mokré fleky na šatech. Voda jí ubližuje! Obyčejná 
voda! Celou tu dobu jsem měl při sobě takovou zbraň!
„Mně neutečeš, bratříčku,“ syčela Marína. Silou větší, než jakou by vy-

vinul jakýkoli muž, ho úderem dlaní do prsou odrazila zpět na lůžko. 
Hned nato si k němu přiklekla a  stáhla mu kalhoty, tak snadno jako 
matka kojenci. Mužství na své odhalení reagovalo okamžitým vztyče-
ním; nápor neuchopitelné touhy donutil mladého muže zatnout zuby. 
Jiný pohyb už opět nebyl možný.
„Dám ti to, co chceš, krásný Dominiku,“ zrůda se spokojeně usmála 

a obemkla jeho úd bílými studenými prsty. „Ale nejprve mi ty musíš dát 
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to, co potřebuji,“ zašeptala chrčivě. Její studené sevření klouzalo po celé 
délce jeho mužství, tlačilo při kořeni a zase se rozevíralo při vrcholku.
Dominik se opět odvrátil. Na místě modré mísy viděl už jen prázdný 

politý stůl.
Všechno bylo pryč, všechno rozbil. Zabil sám sebe, i když mohl jako 

jeden z mála přežít. Nevážil si Hospodinovy přízně.
Vzpomněl si na Agátina měkká, teplá a poddajná stehna; zaúpěl smut-

kem i slastí, které neměl sílu se bránit. Z očí stále upřených na prázdný 
stůl vytékaly slzy.  
Při vyvrcholení se prohnul v  zádech a  zaklonil hlavu, vlastní horké 

sémě mu zkrápělo břicho.
Pak se do jeho hrdla vervala palčivá a škubavá bolest. Bytost mu zakry-

la ústa, aby utlumila řev.
Jak se Dominik snažil dýchat, mezi její studené, vlhké prsty vystříkla 

sprška slin. A mezi její rty proud krve.

ÚTĚK
Dominik si byl vědom toho, že dostal, co chtěl. Či spíše to, co si za-

sloužil. Bytost vodila jeho duši jako na provázku stále dokola. Stal se 
tím, čím nebohý velrybář Thomas nebo Amitai Perel. V podstatě převzal 
jejich úděl. Slyšel volání té bytosti, viděl jejíma očima. Tak jako tehdy 
Thomasovi, i  jemu se kousnutí hojilo až zázračně rychle. Těžko tomu 
uvěřit, protože zpočátku bolelo tak, že každý pohyb hlavy mu působil 
muka. 
Má-li věřit Thomasovým domněnkám – a on neměl jediný důvod je 

zpochybňovat – bylo nutné se dostat co nejrychleji kamkoli na sever. 
Zpočátku by postačila hranice s Polskem. A pak vyrazit co nejrychleji 
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k nejbližšímu přístavu a na otevřené moře. Jelikož se ta bytost pravdě-
podobně štítí vody, byl by v bezpečí. Pak se vydá dál, zřejmě přes Norské 
království, dokud nedojde k Řece mezi světem živých a mrtvých‘ – na 
místo tekoucích nebeských ohňů, kde mrtví znovu umírají.
Překonával slabost, avšak postrádal chuť k  jídlu. Nedbal ani toho, že 

svým zjevem připomínal žebráka – nechával za sebe mluvit peníze.
Všechno zbytečně.
„Co tu děláme?“ zděsil se, když se opět – už potřetí – vzbudil z živých 

snů na zlínském náměstíčku.
„Jsme tady, jak jste chtěl,“ konstatoval vozka podrážděně. Jakkoli vy-

soké byly jeho odměny, cestování s neznámým bláznem jej již zřejmě 
unavovalo.
„Vždyť jsem vám říkal, že potřebuji na polskou hranici!“
„Jo, to jste říkal, vážený pane. Ale pokaždé, když se setmí, změníte ná-

zor a chcete se vrátit. Já vám nevím, ale… to hodláte utratit všechny 
svoje peníze za cestování sem a tam? Máte vůbec ještě nějaké? Nechci 
se snad raději ani ptát, odkud jste je vlastně vzal…“
Dominik – jeden z nejbohatších mužů v pražském židovském ghettu – 

uražený a zoufalý zároveň, vystoupil z kočáru. 
V tu chvíli ucítil nevábný odér svého dechu a oděvů, i dlouhých na čelo 

se lepících kadeří… Kdyby měl po ruce své měděné zrcátko, byl by se 
zřejmě nepoznal. Nemohl kočímu cokoli vyčítat.
Zbývala mu jediná naděje – zkusit najít pomoc zde, přímo v  místě 

Marínina řádění.
Věděl, že je nyní plna síly z jeho krve. A právě ve Zlíně osnuje nové 

plány. 
Vedla ji nenávist. Nenávist k jemu neznámé ženě a touha po pomstě 
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vyplenily celou tu nelidskou bytost do posledního zákoutí. Po Ibrahimově 
duši či myšlenkách nebylo nikde ani stopy.
Přesto se Dominik nevzdával. Ani nemohl. Pevně věřil, že jeho bratr tam 

někde stále dlí, že bude mít vůli s ním promluvit, dát mu odpovědi i… 
zázračný všelék.
Poslední nadějí bylo vyhledání soukmenovců. Ve Zlíně tehdy žily čtyři 

židovské rodiny. Mužové se scházeli v domě jedné z nich. Nemohl jim 
vyzradit než jen zlomek svého tajemství – podezření, že se městečkem 
potuluje bytost, která zabíjí duše lidí. Kdyby vyložil vše, dost možná by ho 
hnali ke všem čertům. 
Na jistou stopu nakonec narazil i přesto, že prozradil málo.
Žena nějakého Jana Segetha, prý měla děsivé sny, které ji dovedly takřka 

na pokraj šílenství. V jednom z nich „k ní přišla ďábelská bytost a pošpinila 
její krev i duši“. Většina spolusedících to ale jednoduše přisuzovala jejímu 
požehnanému stavu nebo špatné víře. Ona dáma prý byla protestantka 
– svoji duši tedy už zahubila dávno, nehledě na to, že svého židovského 
chotě svedla na scestí.
Zajímavý příběh, ale moudřejší z něho Dominik tedy nebyl.
O nějaké ochraně nebo dokonce léku nikdo neřekl ani slovo. Mladý muž 

se pomalu smiřoval s tím, že nemá nadějí. Snad by mohl alespoň pomoci 
té ženě.
„Řekněte mi,“ požádal své spolustolovníky, „kde najdu dům Segetho-

vých?“
„Je blízko řeky. Nemůžete si ho nevšimnout, když půjdete touto cestou 

podél Dřevnice. Velká zahrada. Jejich dům je nový a velký, Jan Segeth není 
žádný skrblík…“
Dům u řeky.
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Dominik znal to dřevěné stavení s krásnou zahradou plnou růží a bubla-
jící řekou nedaleko. Už ho navštívil – a viděl – skrze její oči.
Ve chvíli, kdy zabušil na dveře, už si byl jistý – uslyšel ono známé bzučení. 

Slabé, ovšem jen stěží přeslechnutelné.
Otevřel mu muž kolem pětatřiceti let věku, zarostlý vousem, polodlou-

hé, kaštanové vlasy se mu stáčely pod uši. Tvářil se překvapeně, ale nikoli 
nevlídně. Pozval ho dál a ihned zavolal ženu, aby přinesla vodu. Jakmile 
Dominik vešel do příjemně vytopeného přístřeší, bzukot ustal. Dominik 
klesl na židli u stolu.
Mladá, plavovlasá žena mu podala korbel vody. Dominik si všiml na jejím 

zápěstí drobné ranky, pokryté fialovým stroupkem. Vousatého muže zase 
zaujala jizva na mladíkově hrdle.
Okamžik trvající po zbytek života.
„Kdo jste?“ zeptal se muž.
„Na tom už nezáleží,“ promluvil Dominik, poté, co konečně svlažil žízní 

rozpraskané rty. „Paní, řekněte mi, prosím, co se vám stalo?“
Segeth mlčel a Dominik vyslechl příběh jeho ženy. V ničem se nelišil od 

toho, který už znal. Až na jeden choulostivý detail: Helena Segethová onu 
‚ďábelskou bytost‘ nedávno obvinila z  čarodějnictví. Dominik již neměl 
pochyb, že šlo o Marínu Sabáškovou. Ženu, kterou Ibrahim podle všeho 
nalezl ve vězení a která si vzala jeho tělo a sílu. To by vysvětlovalo Tho-
masovy poslední vize a jejich zmizení. Nyní jimi trpěl Dominik. Věděl, že 
ta zrůda chystá strašlivou pomstu, a nyní… právě nyní viděl ženu, která 
jí má padnout za oběť – křehkou, hezkou lidskou bytost, která ve svém 
lůně nosí nový život. Slzy Dominikovi zamlžily zrak. Ještě horší snad byla 
skutečnost, že Jan Segeth nočním zážitkům své paní nevěří. Neslyší právě 
v tuto chvíli její volání: „Přijdi ke mně, bratříčku… Trpím žízní, dej mi pít!“
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Oči plavovlasé ženy však kmitaly ze strany na stranu ve snaze volající 
spatřit. Dominik věděl, že bytost je v jeho stopách a že sám už nemá 
jak se bránit. Právě v tuto chvíli ale mohl zachránit alespoň Segetho-
vy. Rozhodl se konečně se svěřit s pravdou: „Můj bratr našel na severu 
v ledových pustinách pekelné fluidum!“ vysvětloval rychle. „Dokáže jím 
oživovat mrtvé. A zase jedině tam mohou takto oživení zemřít. Pro-
sím,“ úpěl, „věřte mi! Musíte na sever! Co nejdál na sever! Až tam, kde 
nebem protéká ,Řeka mezi světem živých a světem mrtvých‘.“
„Dominiku, cožpak nechceš znát celé bratrovo tajemství?“
Dominik vstal. „Jedině tam se za vámi tahle stvůra snad neodváží! 

Jane!“ Popadl vousatého muže prudce za ruku, přičemž zvrhl korbel se 
zbytkem vody na stůl. A vtom mladíka napadla poslední spása i pro něj 
samého – voda. Řeka, proudící nedaleko. 
Muž vysmekl svoji ruku z Dominikova sevření. „Kdo vůbec jste?!“
„Běžte hned, jestli se chcete zachránit! Vyjeďte na moře!“ křikl Domi-

nik na místo odpovědi a hnal se ke dveřím, svému osudu vstříc. Odvede 
tu zrůdu na svoji stopu a Segethovým tak daruje jedinou maličkou šanci 
uniknout…
„Bratříčku, nečiň si ze mne nepřítele…“ varoval ho Marínin hlas.
Odkud přicházel? Dominik se zarazil. 
Světlovlasá žena se dívala oknem ven. Bez mrknutí…
„Pane Segethe!“ křikl na muže. „Ať se děje co děje, za žádnou cenu 

nedovolte své ženě zde zůstat! Pokud nechcete přijít o ni ani o dítě! 
Dostaňte ji na otevřené moře! Vy máte šanci na záchranu!“
Dominik nechal muže stát ve dveřích a vyběhl z domu. Rozběhl se, 

volání bytosti navzdory, směrem k řece. Pak uháněl kolem ní tak blíz-
ko korytu, až mu na punčochy stříkalo bláto a jednou nohou co chvíli 
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stoupl přímo do vody, tak dlouho, dokud ho neochromila křeč v nohou 
a bodání v boku.
Věděl, že zrůda je za ním, aniž by ji viděl.
„Proč jsi mě zradil?“
Stála kousek od cesty, sukně bílých šatů jí povlávaly ve vánku a stejně 

tak černé vlasy. Bílou tvář hyzdily dva velké antracitové fleky v místech, 
kde lidé mívají oči.
Dominik se roztřásl hrůzou. Zaťal zuby.
Marína se objevila pár kroků před ním. Zajíkl se. Chtěl ustoupit. Ne, 

chtěl se otočit a vběhnout do vody. Nemohl. Měl pocit, že nedokáže 
pohnout ani palcem u nohy v promáčené botě. Rána na hrdle začala 
ukrutně svědit.
„Celé ty měsíce,“ začala bytost chrčivým hlasem, „celý rok jsi po tomhle 

toužil! Tvůj bratr tě volá! Když vás nechám, můžete se znovu setkat! 
Pojď ke mně. Dej mi pít, a já ti odpustím tvoji zradu a štědře tě odmě-
ním!“
Pohled do bílé tváře kreatury Dominikovi vháněl slzy do očí. Věděl, že 

pokud poslechne, stane se podobně odporným stvořením. Nesmrtelnost 
pro něho jednou provždy ztratila své kouzlo… dívala se na něho dehtem 
vyplněnými dírami místo očí.
S vypětím všech zbylých sil se od bytosti otočil. Pokusil se udělat krok 

k řece, ale podlomila se mu kolena. Padl do bahna a začal si zašpiněný-
mi prsty drásat ránu na hrdle. Svědění – čím dál tím méně snesitelné 
– vzrůstalo. Suché strupy odpadaly. Prsty se samovolně zarývaly pod ně 
a ještě hlouběji v touze nabídnout ránu lačnícím ústům. Vytryskla horká 
mazlavá krev. Stékala dál po jeho ruce a hrdle na košili. „Ne!“
„Ne?“ Bytost se hravě ušklíbla fialovými rty. „Říkáš ne nesmrtelnosti? 
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Ne svému bratrovi? Znovu? Skutečně? Dávám ti poslední šanci. Pojď 
ke mně ze své vlastní vůle a buď mým služebníkem. Nebo… nebo se 
proškrábej vlastním masem a pojdi jako prašivý pes!“
Dominik nevnímal, že stále drásá svoji ránu na krku. Zaposlouchal se 

do konejšivého, tak příjemně obyčejného šumu řeky. V září nebude voda 
natolik chladná, aby v ní nedokázal setrvat do svítání. K úniku z noční 
můry stačily tři, čtyři kroky!
„Ne,“ řekl. Spustil ruce podél těla, z prstů mu odkapávala krev.
Zatnul všechny svaly. Dokázal nevnímat bolest z rány na hrdle, nevní-

mat slabost. Otočil se k vodě.
Teď stačí už jen pár pohybů. Soustředit se a vyrazit, třeba i po kole-

nou… do vody…
Výhled na řeku mu zakryly široké bílé šaty.
Dominik vzhlédl, pohledem zalitým slzami se díval do její šedavě bílé 

tváře. Pak se sklonil ke svým krví a říčním bahnem obaleným rukám.
A vrazil si prsty do očí.

VY, LIDÉ
Nechala ho tam, na břehu Dřevnice. Někde mezi životem a smrtí. Vní-

mal šum vody. Snad každý pramínek poskakující přes kameny. Ševelení 
větru ve vrbovém proutí Dominika znovu kolébalo do spánku; nemělo 
však moc oprostit ho od žízně a bolesti.
Zápasily spolu, žízeň a bolest.
Dominik táhl své zubožené tělo směrem, kterým tušil vodu. Kamínky 

se mu zadíraly do masa, odtrhávaly kusy odchlípnuté kůže.
Strhala ji z něho, kdekoli dosáhla svými zuby. Nakousla a škubla. Tak 

pokračovala, dokud neztratil vědomí.
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Jeho tělo nyní plálo bolestí, přesto se otřásalo chladem.
Proč prostě a jednoduše nezemřel? Co ho táhne, nevidomého, s vyd-

loubanýma očima, s kůží ledabyle odtrhanou z těla… co ho táhne uhasit 
žízeň? Může za to její fialová krev, která mu stále proudí v žilách?
Byl by šílel bolestí. On ale už šílený dávno byl, od chvíle, kdy Ibrahim 

procitl ze své smrti.
Několik kamenů se mu zarylo mezi obnažené svaly na prsou, z vyprah-

lého hrdla se dral sípot. On se přesto plazil dál.
Konečně ponořil tvář do chladné vody. Polykal. Chladivé proudy hasily 

plameny v hrdle. Znovu a znovu.
Bolest pominula.
Tehdy si slíbil, že už nebude žádná další. Nikdy…
Nyní konečně přišel… mír…
„Pane nebeský!“ hlesl nějaký hlas. Dominik slyšel kročeje, nořící se do 

hlíny a kamení svahu.
„Ten vypadá.“
„Co se mu stalo…?“
„Vždyť to je mladý Regev! Když se ptal na všechny ty věci, měl jsem 

obavu, že se pomátl!“
„Jo, to ty taky! Ale způsobit si něco takovýho? To je… jako kdyby tu tak 

rok v kuse válel sudy po kamení…“
„Co vy, pane Segethe? Znal jste ho?“
„Z doslechu. Je naživu?“
„To se ptáte vážně, pane?“
Hlasy…. Hlasy… Hlasy… Dominik je poslouchal. Na nic jiného se 

však nezmohl, než zcela ztratil vědomí.
Když se probral, už se cítil silnější. Skoro vnímal teplo plamenů svíček 
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rozestavěných kolem své hlavy, tvrdou podlahu, na niž jej podle židov-
ského zvyku položili, plátno, kterým byl zakrytý.
Slyšel modlitby, žalmy v hebrejštině. Myslel na Agátu. Vybavil si její 

něžné pohledy, starostlivost, konejšivou péči…
Pak ho omývali. Voda mu na obnaženém mase působila neskutečná 

muka.
Ale on už na bolest nevěřil.
Stejně nemohl křičet. Neměl hlas. Nedokázal ani otevřít ústa. Ani 

pohnout očima, protože jich neměl. Ztratil se v necitelnosti a lehkosti 
nevnímání.
Probudil se v rubáši, uložený v rakvi z neohoblovaných prken. Jestli 

jeho tělo dosud neposlouchalo žádné příkazy, nyní si začalo vzpomí-
nat. 
První přišla bolest. Prázdné, vyškrábané oční důlky pálily, agónie sví-

rala jeho tvář do děsivé grimasy… kterou už nikdo neviděl.
Ne, bolest není! přikázal si. A ona zmizela.
Cítil, jak se krev zas a  znovu vlévá do jeho paží a nohou. Nechtěl 

ani to. Bránil se. Chtěl zůstat mrtvý. Nechtěl ani dýchat…Zalapal po 
dechu. Opatrně! poroučel si. 
Věděl, že mu mnoho vzduchu nezbývá.
Ne, stále si nepřipouštěl, jak naprosto bezvýchodná je jeho situace. 

Jeho mysl se s nepochopitelnou vervou doposud věnovala pouze oži-
vení těla.
Kolem slyšel hlasy. Někdo přednášel modlitby.
Pomalu nasál nosem pach vlastního dechu, hlíny a čerstvého, hrubě 

opracovaného dřeva. 
Zkusil zakřičet. Vyschlé hrdlo se semklo a nepropustilo ani jediné za-
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chroptění. Pokusil se vykopnout nohou, to by bratři snad mohli usly-
šet. Jenže obě jeho končetiny zůstávaly nehybně ležet, nepohnul se 
v nich jediný sval, jakkoli zoufale si to přál. Oční důlky mu zalila slaná 
teplá voda. Zášleh bolesti odezněl dříve, než o  sobě stihl dát vědět. 
Bolest není důležitá…
Důležité je zemřít. Zemřít dříve, než…
Zaklesl prsty do sebe a začal se modlit.
Nebál se zemřít. Poprvé ve svém životě se bál pekla. A nesmrtelnosti.
Modlil se i dlouho poté, kdy už téměř nemohl dýchat. Nejprve prosil 

za odpuštění. Že byl tak bláhový a odmítl náruč své ženy. Že byl tak 
pošetilý a  šílený a  toužil po nesmrtelnosti, kterou mu Hospodin už 
dávno přislíbil za bohabojný život.
„Nebyl jsem tě hodný, můj Pane,“ zašeptal z  posledního dechu do 

stísněného ticha.
„Měl bys spíše říci má paní!“ ozval se v jeho uších ženský hlas. Její hlas. 

„Jsi překvapivě silný. Netušila jsem, že přežiješ. Hodlám toho využít.“
Dominik slyšel lopatu šustící v hlíně, prkna, jak dutě vrzla, jakmile se 

zbavila tíhy zeminy, pak vlastní dusivé lapání po dechu.
„Dominiku, musela jsem tě potrestat,“ šeptala mu bytost. 
Neměl tušení, kde se právě nacházejí, ale cítil chladný vzduch a vůni 

kamene. „Ale Modrý duch ti vrátí sílu! Věř mi. Žízníš? Tedy pij!“
Přiložila mu k ústům kovový, kameny zdobený pohár. Už jeho chlad 

byl spásou. A pak ta tekutina… chladná voda.
Spolu s ní mu do úst vklouzlo cosi, co připomínalo hrudku z kaše.
Polkl.
Jeho tělem se rozběhly tisíce mravenců. V očních důlcích cítil hmotu, 

která ho příjemně hřála.
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„A Pán stvořil člověka z prachu země a vdechl do jeho úst život. A člověk 
obživl,“ 1 zašeptala bytost a zhoupla ho v náručí.
Lehce potlačil bolest, čich i hmat. Tělo rozpouštěla nicota.
A Dominik Regev konečně stanul proti svému milovanému bratro-

vi. Stáli spolu na hladině moře. Všude kolem se rozprostírala ocelově 
šedá, klidná hladina, která na obzoru splývala s  temně růžovým ne-
bem.
„Modrý duch promluvil,“ řekl jeho starší bratr. Charismatická po-

hublá tvář s orlím nosem vyjadřovala naprostý klid. „Promlouval ke 
mně už tam na severu, hovořil v mé krvi…“
„…a nyní dej svému pokladu a své nové krvi život,“ ozýval se snad z celé 

nebeské báně zvláštní monotónní hlas, který nepatřil muži ani ženě, 
mohl klidně patřit všem, které Dominik a Ibrahim kdy poznali, a vra-
cel se s tisícerou ozvěnou…
„…Nehledej zbytečně Boha, žádný není. Nehledej smysl, žádný nenalez-

neš. Na každém konci je nový začátek. Jednej a konej podle svých nejniter-
nějších pudů i nejlepších schopností. Změň silné vyvolené ke svému obrazu. 
Pohlcuj jejich sílu i vědomosti. Nauč se všemu, co tento svět nabídne. Buď 
nesmrtelným svědkem běhu lidského světa a jeho zániku.“
„A… pak?“
V dotazu už Dominik bezpečně rozpoznával hlas svého bratra.
„Jedině až nalezneš způsob, jak se ochránit před severní září, budeš se moci 

vrátit zpět ke mně.“ Nadpozemský hlas pomalu měkl příjemně ženskou 
intonací, až skoro připomínal hlas Agáty. „Pokud to dokážeš dříve, než 
tenhle svět zanikne, budeš se se mnou moci vydat na další.“
Dominik nedokázal pochopit smysl těch slov. Měl pocit, že se o něj 

1 (Genesis, 2:7)
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opět pokouší šílenství. Zadíval se na svého bratra. „Proč jsi mě tehdy 
neproměnil násilím, Ibrahime?“ vrátil se ke svým vlastním pochyb-
nostem.
„Byl jsi tehdy velmi slabý, bojácný a nezkušený,“ řekl jeho starší bratr. 

„Jedině bys mě oslabil. Dcera Sabáškova… měla naopak vše potřebné.“
„Potřebné k čemu?“
Ibrahimova podoba se změnila. Nyní ho halil bílý plášť s kápí, která 

stínila celou tvář; hlas, který se z ní ozýval, opět nepatřil Ibrahimovi …
„Abych zjistilo, co jste vy, lidé, zač.“
Bytost v kápi zmizela. 
Moře se vsáklo do tmy, jako čerstvá voda do suchého mechu.
Dominik se propadal do nicoty, a vřeštěl – jediné, co vnímal, byl jeho 

vlastní křik.
Pak ucítil pod zadkem tvrdou desku.
Rozhlédl se. A viděl. Měl zpátky své oči.
Seděl na dřevěné židli s hlavou sklopenou, hleděl na své ruce. Kůže 

byla bílá, ale hladká a nezraněná. Na stolku stál pohár ozdobený dra-
hokamy. A osmiramenný svícen.
Pak uviděl ji.
Usmívala se. Už mu zdaleka nepřipadala tak odpudivá. „Vítej zpět na 

světě.“
Místo, kde míval srdce, vyplňoval hřejivý vděk. „Potřebuji pít,“ postě-

žoval si chrapotem zdrsnělým hlasem a popadl pohár.
„Ne,“ zadržela ho pohybem ruky a něžně mu zdobenou nádobu ode-

brala. „Voda už ti nepomůže, naopak. Ublížila by ti. Věř mi.“
Dominik nechápavě zavrtěl hlavou, z  vlasů se mu vysypaly drobné 

třísky a piliny.
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„Neboj se, milý bratříčku,“ paní Marína mu prsty pročísla dlouhé za-
cuchané kadeře. „Brzy se nasytíš krví lidských stvůr. Hned jak chytíme 
Helenu Segethovou, tu děvku, kterou jsi tak velkodušně varoval. Tu 
lidskou bestii, která mě nechala uvěznit a která ve mně zabila mého 
syna. My musíme zabít její dítě! Před jejíma očima!“ 
Z  Maríniných očí při těch slovech šlehalo samotné peklo. Jako by 

z těch černých jam tryskal dehet a lepil se úplně na vše… na celý svět…
Usmála se. Prstem pohladila Dominika po tváři, proklouzla mezi rty 

a dotkla se hrotů jeho ostrých zubů. „Bude se ti to líbit, uvidíš. Hlav-
ně, drahý Dominiku, dokud zůstaneš mým věrným služebníkem, budeš 
nesmrtelný…“

Zlín, České království, 1620
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Nesnes i te lná  těžkos t  byt í

I.
Bylo úterní ráno půl osmé, když Solo vcházel k Věčné duši. Přes ulici 

čekalo několik paniček na otevření Matracového ráje, který sliboval až 
sedmdesátiprocentní slevy, na jeho krámek se ale ani neohlédly. Jistě, 
pomyslel si Solo hořce, teď se mu snaží vyhýbat pohledem, ale přijde 
den, kdy jeho služby ještě s vděkem vyhledají. Nebo v to aspoň doufal.
Vešel dovnitř, rozsvítil světla a  rovnou zamířil do malé místnosti za 

prodejním pultem. Říkal jí pracovna, přestože většinu prostoru zabíral 
chatrný stůl z Ikey s plastovou židlí, lednička a krátký kuchyňský pult 
s pár skříňkami a dřezem. Už roky sám sobě sliboval pracovnu, která 
vypadá míň jako provizorní kuchyň a víc jako laboratoř šíleného vědce 
(s  regálem, kam by mohl uložit všechny své roztoky a esence, možná 
i z legrace přidat pár naložených umělých mozků - pokud se nikde ne-
dají sehnat pravé), ale nejspíš už byl na tak prudké změny starý.
Uložil si oběd do ledničky, potom se posadil ke stolu, vzal do ruky tele-

fon a pokusil se dostat na další level v Angry Birds, ale neúspěšně. To ho 
štvalo, na levelu 26 byl už od minulé soboty, a přitom hrál každou volnou 
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chvíli. Zklamaně mobil odložil a šel si zapnout pokladnu. Zrovna, když 
přepočítával zbylou hotovost, ozval se kousek od něj tichý ženský hlas.
„Dobré ráno, Solo.“
Vyděšeně zalapal po dechu a prudce se otočil. Samozřejmě. O zeď napra-

vo od něj se opírala Kasandra, vlasy vybledlé hnědé barvy měla sepnuté do 
rozcuchaného drdolu a v zelených očích jí hrály veselé plamínky. Ačkoli 
vypadala, že ji jeho reakce pobavila, neusmívala se. 
„Co tu děláš tak brzo?“ utrhl se na ni. Položil peníze zpátky do kasy 

a s bouchnutím ji zavřel. „Říkal jsem ti, že máš chodit až po zavíračce.“
„Stavila jsem se včera večer, ale tys tu nebyl.“ V jejím tónu byla znatelná 

výtka. Přešla k pultu, opřela se o něj a zadívala se na Sola. „Navíc mám 
strach, že déle už čekat nemůžu.“
Solo cítil, jak mu tělem projela dobře známá vlna vzrušení. Oběhl pult 

a rychle začal zamykat dveře a stahovat rolety.
„Včera jsem zavřel dřív, to je pravda,“ drmolil mezitím. „Roberta chtěla 

zajet na pořádný nákup. O víkendu jsme to nestihli, protože u nás byla 
Kara s dětmi. To byl hotový blázinec, určitě si to dokážeš představit.“
Kasandra ho sledovala prázdným pohledem, který prozrazoval, že si to 

ani představit nechce. Ještě jednou zkontroloval, že je zamčeno a potom 
se vrátil k pultu.
„Tak co pro mě máš?“
„Myslím, že víš,“ odpověděla a po tváři se jí mihnul krátký úsměv. Strčila 

ruku do kožené brašny, která se jí houpala u boků, vytáhla zavařovací skle-
nici a opatrně ji položila před Sola. „Tadáá!“
V zavařovačce od medu se vznášela tmavá hmota, tvarem připomínající 

rozžvýkanou žvýkačku, až na to, že její obrysy byly rozmazané. Dokonce 
se zdálo, jako by neustále měnila tvar, nepatrně se smršťovala a potom zase 
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roztahovala v různých směrech. Chvěje se, pomyslel si Solo, chvěje se ne-
dočkavostí stejně jako já.
„To máš od té tlusté ženské, co prodává ponožky v obchoďáku?“ zeptal 

se Kasandry. Věděl, že ji už týdny sleduje, a upřímně nechápal, proč jí to 
stojí za námahu. 
„Jo,“ přisvědčila. „Ale tentokrát to bylo bez špinavé práce, Solo. Věděla 

jsem, že když ji budu sledovat dostatečně dlouho…vždyť víš, ta baba sotva 
lezla.“
„Takže co? Zadusila se kouskem pizzy nebo ji klepla pepka při sledování 

Božských dortů?“
Sklonil se, aby si mohl obsah sklenice prohlédnout okem znalce. Barva 

byla sytá, to značilo výraznou osobnost, nepravidelné tvary zase kompli-
kovanost a ten chladný kovový lesk – těžko říct, co ten znamenal, každo-
pádně vypadal magicky. 
„Nic tak vzrušujícího. Normálně to s ní šlehlo, když večer venčila psa. 

Akorát ten její pitomý ratlík mě k ní nechtěl pustit. Málem mi uletěla.“
Solo opatrně uchopil sklenici a přidržel si ji před obličejem. Hmota uvnitř 

jako by cítila přes sklo jeho dlaně a začala vzrušeně poletovat a narážet do 
stěn. 
„To je ale neposedná mrška, co?“ zasmál se. Pak sklenici položil zpátky na 

pult a vážně se zadíval na Kasandru. „Je ti doufám jasné, že to byla obyčej-
ná prodavačka ponožek, ne boss mafiánského podsvětí? Moc peněz ti to 
nevynese, pokud vůbec něco.“
„Já z ní ale cítila něco zlého, něco opravdu… zrůdného,“ řekla sebejistě. 

„Dokonce mám pocit, že to cítím i teď.“ 
Upřela pohled na zavařovačku a Solo poprvé za ty roky, co se znali, zahlé-

dl na její tváři něco jako strach. Znejistilo ho to.
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„Její největší zločin zřejmě byl, že prodávala prstové ponožky. Ale podí-
vám se na to.“
„Třeba se pletu.“
Ale nepletla se, tím si byl jistý. Kasandra byla lovkyně, sice daleko vní-

mavější a nebezpečnější než jiní lovci, ale nebyla Solo. Neměla dar. Její 
schopnost – ano, v jejím případě to byla pouhá schopnost – najít mezi 
průměrnými občany ty pravé unikáty, byla dobře vytrénovaná, nedokáza-
la ale rozpoznat jednotlivé odstíny zla s takovou jistotou jako on. Poznala 
špatného člověka, když kolem něj prošla, cítila temné vibrace jeho duše, 
ale pokud chtěla s jistotou určit, jestli jde jen o drogového dealera, nebo 
vraha, potřebovala Sola. To ovšem neměnilo nic na tom, že i on potře-
boval ji.
Opatrně odšrouboval víko sklenice. Prsty se mu přitom chvěly nedočka-

vostí, snažil se ale zachovat klid, protože jenom tak mohl z nastávajícího 
obchodu vytěžit nejvíc.
A když měla duše volný průchod, pomalu se vznesla do Solových při-

pravených dlaní. Na krátký okamžik ucítil její příjemně chladivý dotek, 
jako by ponořil ruce do řeky, a pak ztratil vědomí.

Za chvíli budeš čistý, neboj. Promluvil ženským hlasem a celý se tetelil 
štěstím. Jeho ruce se ponořily do teplé vody a Solo slastně vydechnul. 
Nikdo krom něj nevěděl, jak posvátný je rituál očisty. Doslova cítil, jak 
vypouští do vody všechna svá břemena; hříchy, černé myšlenky a nutkání. 
Hlavně to nutkání. Zatřepetal prsty na hladině a ústa se mu roztáhla do 
blaženého úsměvu. Potom dlaň zase ponořil a nechal ji putovat vodou, 
dokud nenarazil na něco pevného. Byl to něčí krk a Solo ho prudce sevřel.
„Hej! Je ti něco?“
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Kasandřin hlas ho probral k životu. Otevřel oči a všiml si, že se s ním 
místnost točí, naštěstí se mu ale podařilo udržet rovnováhu.
Opatrně vpustil duši zpátky do jejího vězení a zašrouboval víčko skle-

nice. Cítil, jak ho u toho Kasandra upřeně sleduje, a když k ní zvedl oči, 
s potěšením si uvědomil, že se o něj bojí.
„Nic to nebylo,“ řekl pevným hlasem. „Obvyklé hříchy; nevěra, nepla-

cení daní, jízda na červenou.“
Pokusil se o úsměv, ale rty se mu chvěly. Kasandra nedůvěřivě nakrčila 

obočí.
„Rozhodně to tak nevypadalo,“ řekla a dřív, než jí stačil odvětit něčím 

lehkovážným, popadla ho za předloktí. „Co jsi cítil, Solo?“
„Nic. Vážně, tohle zažívám při každém vtělení. Je to jen obyčejná za-

pšklá bába. Spletla ses.“
Vytrhnul ruku z jejího sevření, schoval sklenici pod pult a spěchal ode-

mknout hlavní dveře. Už deset minut měl mít otevřeno.
„Jsi špatný lhář.“ 
Kasandra se odtáhla od pultu a zamířila k východu. Ještě než vyšla na 

ulici, pronesla odměřeně: „Pokud má naše spolupráce fungovat, nesmíš 
se mě pořád snažit vzít na hůl.“
„Ještě se ti ozvu,“ sykl v odpověď a zaklapl dveře. 

Sotva odešla, zalezl Solo zpátky do své pracovny, usadil se na židli 
a přemýšlel. Cítil se hloupě kvůli tomu, jak se snažil Kasandře lhát, ale 
na druhou stranu: Nedělal jen to, co mu nařizovala role živitele rodiny? 
A co mu nařizoval splátkový kalendář, který už se začal pomalu plnit 
červenými čísly? Nikdo by mu to nemohl mít za zlé.
Pro Sola to totiž nebylo zrovna jednoduché období. A nejhorší na něm 
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bylo, že jeho happy end se ztrácel v nedohlednu. Před pár měsíci si ještě 
říkal, že se určitě časem zvládne postavit na nohy. Až se zlepší ekonomi-
ka, nebo možná, když trochu sníží ceny. Dokonce zašel tak daleko, že si 
zaplatil reklamu v novinách. Malý obdélníček pod slevovými kupóny do 
Subway, elegantním písmem tam stálo: Chcete, aby s Vámi byli navždy? 
Obraťte se na skutečného specialistu v oblasti psychoesoteriky a svěřte tak duši 
Vašich nejbližších do těch správných rukou. Ale žádný výrazný nárůst tržeb 
mu to nepřineslo.
Jeho podnik, náplň života a to jediné, co kdy vybudoval, se mu pomalu 

hroutilo a nebylo nic, co by proti tomu mohl dělat. Jak se ekonomika 
rozvíjela, přicházely velké všestranné firmy, které přebíraly úlohu těm 
menším. Poctivé řemeslo zanikalo a dělo se tak už od nepaměti, teprve 
teď se to ale dotklo i Sola. Městem začaly prorůstat řetězce smutečních 
firem jako rakovina. Majestátní tmavé budovy s mramorovou dlažbou 
a černě oděným personálem. Nenabízely pouze uchování duší, tak jako 
Solo, ale kompletní servis. Kremaci, obřad, náhrobek i s jeho údržbou 
a designové schránky pro duši s vlastním nápisem za příplatek - to vše 
za ceny, které by Solovi nepokryly ani nájem. A nezapomeňte nás ohod-
notit na facebooku!
Bylo to zkažené. Celý ten systém, který dovolil, aby roky poctivé dřiny, 

budování klientely a dobrého jména, zničily tyhle společnosti za pou-
hých pár měsíců, byl k posrání zkažený. Tradici a osobní přístup na-
hradily nízké ceny. Ale nedalo se s tím nic dělat, byl to přirozený běh 
věcí. Solo mohl tak akorát sedět ve svém krámku, proklínat všechny 
ty tuctové manažery a jejich druhořadé pracovníky bez špetky nadání 
a zkušeností a sledovat, jak se jeho tržby pomalu blíží k nule. A až přijde 
jeho čas, zavře to tady, prodá vybavení a půjde k nim žebrat o práci.



80

KRISTÝNA MALINKOVÁ - NESNESITELNÁ TĚŽKOST BYTÍ

Obličej se mu zkřivil znechucením, jenom na to pomyslel. Zvedl se ze 
židle, vyšel z pracovny a začal se dlouhými kroky procházet po místnosti. 
Hodiny nad pokladnou tiše tikaly. Podél stěn stály vysoké vitríny z na-
leštěného skla a na jejich policích spočívaly jedna vedle druhé schránky 
pro duše. Ty jednoduché vypadaly jako skleněné vázy s víčkem navrchu, 
do jiných už byly vryté ornamenty jako růže nebo kříž, byly tam ale také 
zcela jedinečné a odvážné kousky zvláštních tvarů z barevného skla. Ka-
ždá duše je jedinečná, říkal Solo, proto ten výběr. 
Rázně křižoval místností a snažil se přemýšlet nad vzniklou situací, zni-

čehonic mu ale vytanuly na mysli jeho podnikatelské začátky. Vzpomí-
nal na zverimex, který v prostorách jeho firmy původně byl, a na to, jak 
trvalo několik dalších týdnů vyvětrat zápach sena a ptačího trusu. Ale 
nakonec se mu to povedlo, stejně jako se mu povedlo celý podnik rozjet 
a teď by se toho měl vzdát? Zabloudil očima k pultu, do kterého uložil 
zavařovací sklenici. S možným zdrojem jeho příjmů.
Prudce zavrtěl hlavou, jako by se snažil ze sebe tu myšlenku vytřepat, 

ale stále tam byla. No tak, co je na tom? křičela na něj. Vždyť něco po-
dobného už děláš.
Ale v tom je rozdíl, oponoval jí. Ano, Kasandra mu nosila párkrát do 

měsíce duše - špatné duše - a Solo jí za to platil. Potom je zakonzervoval 
a na konci měsíce si pro ně přišel pan Hong. Chlapík s voskovou kůží 
a výstředním vystupováním, za zboží mu ale vždy štědře zaplatil. A to 
bylo všechno. Solo se nikdy neptal, jak Kasandra duše získala, stejně jako 
se nikdy neptal pan Hong. Byl to obchod a pro Sola jsou duše zboží jako 
každé jiné.
Jenže tohle nebyla jenom špatná duše. Od tohohle by měl dát ruce pryč. 

Měl by ji zničit.
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Je to jenom obyčejná prodavačka ponožek, křičelo jeho racionální já 
vytrvale. Co může být ksakru v nepořádku s ženskou, která má v obcho-
ďáku stánek s fuseklema? 
„To nevím,“ řekl Solo nahlas. Zato si byl jistý tím, co cítil. Už mu ruka-

ma prošla stovka duší. Většinou to byly ty, které mu přinesli klienti. Duše 
průměrných ctihodných občanů s  jejich utajenými hříchy a  tajemství-
mi, kterými se ale Solo nezabýval. Neměl v popisu práce soudit ostatní. 
A těch pár kousků, které pro něj ulovila Kasandra, byly špatné, některé 
opravdu špatné, ale necítil z nich… jak by to jen popsal? Čirou zrůdnost.
Nebo se pletl?
Vtom se dveře za jeho zády otevřely. Zvoneček vesele zacinkal a  do 

krámku vešla s  pozdravem mladá žena. Solo, kterého její příchod vy-
trhnul z myšlenek, se na ni otočil a pokusil se výraz ve svém obličeji – 
zamyšlený, ale možná taky trochu vzrušený a divoký výraz - změnit na 
obyčejný zdvořilý úsměv.
„Dobré ráno. Čím mohu posloužit?“
Žena byla drobná blondýnka s porcelánovou pletí. Přízračně modré oči 

měla opuchlé a roztomilý nosík zarudlý a rozedřený od kapesníku. Před-
stavovala ztělesnění dokonalé vdovy.
Váhavě zamířila k pultu, za který se mezitím Solo honem postavil, a vy-

padala, že si každou vteřinou ještě rozmýšlí, jestli se neotočit k odchodu.
„Můj manžel včera ráno zemřel,“ řekla prázdným hlasem. 
Solo nasadil pracovní výraz plný soucitu. „To je mi líto. Upřímnou sou-

strast.“ Protože se žena neměla k další větě, pomohl jí. „A vy si přejete 
jeho duši uchovat, ano? Moudré rozhodnutí. Pojďte se posadit a probe-
reme detaily.“
Ukázal na malou pohovku s křeslem a stolkem vzadu u okna, žena 
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ale odmítavě zavrtěla hlavou. Potom sáhla do kapsy od saka, vytáhla 
kousek papíru a položila ho před Sola.
„To je adresa nemocnice, ve které je jeho…“ Zbytek věty zanikl v tlu-

meném vzlyknutí. Její oči se zalily slzami a  žena začala po kapsách 
rychle hledat kapesník. Solo si okamžitě pomyslel, jaká z ní bude krás-
ná vdova. Doslova ji viděl sedět v kostele v černých krajkových šatech 
kontrastujících s její bělostnou kůží, obličej jí zdobí jen slzy a hluboký 
smutek. Není nic nádhernějšího, říkal si Solo, než upřímný stesk vdo-
vy po manželovi. 
„Jen doufám, že není moc pozdě,“ pokračovala žena poté, co si osušila 

oči. „Chtěla jsem sem zajít už včera, ale bylo toho na mě moc.“
Solo chápavě pokýval hlavou. „Nemusíte se strachovat, lidské duše 

jsou houževnatější, než se zdá. I bez konzervace dokážou přežít mimo 
tělo až pět dnů.“
Věděl, že by truchlícím lidem neměl vykládat podobné detaily, ne-

mohl si ale pomoct. Jako každému odborníkovi i jemu připadal jeho 
obor fascinující.
„Každopádně tam zajedu ještě dnes a postarám se, aby bylo vše hoto-

vo… dejme tomu do pátku?“
„Ano, děkuji.“
„V tom případě nám už chybí poslední krok a tím je výběr schránky.“ 

Ukázal na vitríny podél stěny. „Dám vám čas, abyste si je mohla pro-
hlédnout a vybrat tu pravou.“
Když žena poodešla od pultu, Solo si vytáhl rozpis zakázek a začal 

si ho pročítat, aby poskytl zákaznici zdánlivý pocit soukromí. Sotva 
ale projel očima svou poslední, tři týdny starou zakázku, něco uslyšel. 
Tichý hlásek, sladký a  jemný, který šeptal něco, čemu Solo nerozu-
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měl. Byl to hlas té duše uvnitř sklenice, došlo mu okamžitě, přesto ale 
zachoval klid a poslouchal. Znělo to jako píseň, možná ukolébavka. 
V nízkých tónech byl hlas něžný, lehký a zněl téměř dětsky, protože 
z něj šla cítit určitá naivita a rozpustilost, zato ve vyšších tónech se do 
něj pomalu vkrádala mužská hrubost a Solo tak poznal, že všechna ta 
něžnost byla jen předstíraná. Byla to zástěrka, která měla skrýt… co? 
Kdyby tomu hlasu tak rozuměl.
Aniž by si uvědomoval, co dělá, začal se pomalu nahýbat k  pultu. 

Naklonil hlavu, přivřel oči a snažil se zachytit jednotlivá slova.
„…miluju ležet ve vaně v tvé koupelové vodě, cítit vůni tvého těla…“
Naklonil se ještě blíž k pultu, i když už vlastně slyšel docela zřetelně.
„…vůni, kterou ani mýdlo nezakryje, a i když už tu nejsi, mám tě plnou 

hlavu…“
Najednou začal být hlas drsnější a jakoby naléhavější.
„...a z tebe možná právě život vyprchávááááá…“
Solo se sklonil až téměř k zemi a spatřil duši, jak se ve sklenici celá 

třepe. Její povrch byl teď tmavý a lesklý, vypadala zpocená vyčerpáním.
„...měla jsem tě ráda, ó tak rááááda, krev se mísí s vodou, s tvou koupelo-

vou vodou a já oči zavírám a s láskou vzpomínám.“ Hlas plynule přešel 
do děsivého chrapotu. „ A dáme si to ještě jednou, co vy na to? Koupu se 
v tvé vodě -“
„Mám vybráno,“ ozvalo se nad Solem, který sebou škubnul a rychle 

se napřímil. Setkal se s ženiným překvapeným, zvědavým pohledem. 
Její oči okamžitě zabloudily k pultu a snažily se dopátrat, čemu se tam 
Solo věnoval. Možná si myslí, že jsem si tajně šňupnul, pomyslel si po-
baveně. Potom vzal do rukou schránku, kterou před něj žena položila 
a prohlédnul si ji.



84

KRISTÝNA MALINKOVÁ - NESNESITELNÁ TĚŽKOST BYTÍ

„Skvělý výběr,“ prohlásil s hraným údivem. „Tato schránka patří k těm 
méně kupovaným, podle mě je to proto, že pouze člověk s dobře vyvi-
nutým citem pro umění dokáže ocenit její jemný design. Kombinace 
dřeva a skla je podle mě dokonalá a ty drobné hvězdy tady dole… Je 
nádherná. Až umřu, koupím si ji.“
To byl hodně nemístný vtip, napomenul se, i když mu koutky úst proti 

jeho vůli zacukaly. 
„Teď vás už jenom poprosím,“ pokračoval rychle, „abyste mi podepsala, 

že souhlasíte s převzetím a zpracováním duše vašeho zesnulého manže-
la.“ Posunul k ní dva listy papíru a propisku s logem firmy. „Jeden je pro 
vás. A teď to společně sečteme.“
Otočil se k počítači, začal ťukat do klávesnice a přitom po očku sledo-

val ženinu krásnou bledou tvář. 
„Celková cena služby je tři sta euro,“ vypočítával. „Je v  tom zahrnut 

manipulační poplatek účtovaný nemocnicí a potom samotná konzer-
vace s  nárokem jedné opravy schránky zdarma v  případě poškození. 
Ovšem schránka, kterou jste si vybrala, je z velmi odolného materiálu, 
to vás nečeká. Takže potom tady máme položku sto euro za samotnou 
schránku.“ Rychle pohlédl na ženu, a když přikývla, že to je v pořádku, 
pokračoval. „Budete si přát přivézt ji po dokončení domů?“
„Ne, stavím se tady.“
„Dobře. V tom případě to bude dohromady čtyři sta euro. Můžete při-

ložit.“
Žena krátce položila platební kartu na terminál a potom ji zase schova-

la do peněženky. Solo si stačil všimnout, že má štíhlé prsty s pěstěnými 
nehty. Z terminálu vyjela účtenka a tím byl smutný obchod uzavřen. 
Solo si držel na tváři ten zvláštní rezervovaný úsměv, dokud jeho zákaz-
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nice nevyšla ven. Jakmile se za ní s cinknutím zavřely dveře, zmocnila se 
ho nejistota. Hrábnul rukou pod pult a vytáhl sklenici s tím nechutným 
černým chuchvalcem. Tentokrát z něj žádný zpěv nevycházel, ale když 
se Solo pořádně zaposlouchal, zdálo se mu, jako by duše mručela. Čert 
ví, co to má znamenat.
Rozhodl se nad tím nepřemýšlet. Místo toho vešel zpátky do pracovny, 

položil sklenici na stůl a zamířil ke kuchyňskému pultu. Mám jenom 
jednu možnost, říkal si, zatímco vytahoval ze skříňky nad dřezem la-
hvičky a skleněné nádobky s různobarevným obsahem. Občas si člověk 
jako ty, Solo, může trochu zabalancovat na okraji propasti. Je to jen neškodný 
šprým, dokud máš pevně stanovené mantinely a to ty máš. Právě jsi na jeden 
z  nich narazil. A  nebyl to jenom obyčejný mantinel, ale bytelná zeď, 
kterou tvořil strach o jeho živobytí a dobrou pověst.
Tuhle duši by přece nemohl jen tak pustit do oběhu a umýt si nad tím 

ruce. Takový není.
Jeho nedočkavé prsty obracely do připravené nádoby jednu lahvičku 

za druhou. V hlavě mu hučelo, ale to neměnilo nic na tom, že měl už 
léta praxe a všechny potřebné roztoky a lektvary by zvládnul připravit, 
i kdyby spořádal celé balení svých prášků na alergii najednou. Potrvá to 
sotva dvacet minut, než se tekutina v nádobě zbarví do temně hněda, 
potom do ní může vnořit duši i s tou pitomou sklenicí a prokázat tak 
lidstvu velkou službu. 
Zatímco čekal, až se všechny ingredience propojí, objímal rukama ná-

dobu a snažil se do ní předat část své energie, aby proces o něco urychlil. 
V tom mu problesklo hlavou, že už je nejspíš pomalu čas na svačinu. 
Roberta mu přibalila do tašky nějaké ovoce a žitné krekry, na to ale teď 
Solo neměl ani pomyšlení. 



86

KRISTÝNA MALINKOVÁ - NESNESITELNÁ TĚŽKOST BYTÍ

„Ne,“ zašeptal si pod nos, „až to tady dodělám, zajdu si přes cestu pro 
světlou bagetu s majonézou a kuřecími kousky.“
Co ho ještě ten den donutilo změnit názor, bylo pro Sola záhadou. V jed-

nu chvíli vycházel z lahůdek, držel v ruce umaštěnou bagetu a byl pevně 
rozhodnutý duši zničit, za pár minut ale zcela nečekaně změnil směr a vy-
dal se do zverimexu. Tam si za asistence mladé brigádnice vybral čipernou 
bílou myšku („Mám ji pro hada,“ vysvětlil slečně a sledoval, jak jí zdvořilý 
úsměv stéká z obličeje.) a teprve potom se vrátil zpátky do Věčné duše.
Pak přišel na řadu krok, který měl Solo i přes jeho bizarnost rád. Vzal do 

dlaně pištící myšku a rychle ji vhodil do sklenice. Prvních pár okamžiků 
myš bez hnutí sledovala tmavou hmotu, která se k ní pomalu blížila, po-
tom otevřela tlamičku a duše - teprve teď se ukázalo, jak tvárná dokáže 
být - se do ní nasoukala. Udělalo to ten legrační zvuk „slp“, jako když 
omylem vysajete ponožku. Myš sebou trochu škubla a v očkách, která byla 
předtím sytě červená, se teď usadil šedavý závoj.
Solo tvorečka ještě chvíli sledoval, zatímco svačil obloženou bagetu, vy-

padalo to ale, že se proces převtělení povedl. Myš byla apatická a vyčerpa-
ná, ale žila. S trochou štěstí dokáže poskytnout duši domov na nějaké tři 
až čtyři dny, během kterých si Solo v klidu promyslí, co dál.

II.
Další den byl zase normální. Obyčejné pracovní ráno v životě mladého 

psychoezoterika. O půl osmé přišel Solo do svého krámku a udělal vše 
jako obvykle; uložil si oběd do ledničky, pokusil se dostat na další level 
v Angry Birds a rozjel pokladnu. Občas to bylo to jediné, co za celý den 
v práci udělal, naštěstí pro dnešek měl už ale práci danou a to ho naplnilo 
téměř dětinským nadšením.
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Pospíchal do pracovny, kde na něj vedle stolu čekala kožená aktovka 
a vytáhl z ní malou dřevěnou krabičku, na jejímž víku stálo rudým pís-
mem Majetek nemocnice u sv. Anny. Uvnitř spočívala duše manžela té 
krásné vdovy, Solo pro ni včera jel hned po zavíračce, byl ale tak rozrušený 
z událostí celého dne, až si úplně zapomněl schránku, kterou si pro po-
dobné příležitosti nechal vyrobit. Nesnášel totiž schránky, které zapůjčo-
valy nemocnice. Byly to vesměs krabičky malých velikostí, ze dřeva nebo 
chirurgické oceli, které duše tísnily a udržovaly ve tmě. Jako by to nebyla 
ta nejkrásnější a nejupřímnější část lidské bytosti, ale něco, co je třeba 
schovat.
Solo krabičku opatrně otevřel a nechal duši volně vylétnout pár centime-

trů do vzduchu. Byla nádherná. Vypadala jako duše mladíka (ačkoli podle 
sestry se jednalo o pětapadesátiletého muže s vrozenou vadou srdce), byla 
jemně narůžovělá a lesklá, přesto z ní vyzařovala určitá elegance a důstoj-
nost. Solo duši ještě chvíli obdivně sledoval a potom ji lehce přemístil do 
své schránky, jednoduché nádoby z čirého skla. Postavil ji do rohu stolu 
a pomyslel si, že by to byl docela pěkný bytový doplněk. Pak se přemístil 
do svého pracovního koutku a začal připravovat konzervační roztok.
Zatímco desinfikoval velkou nerezovou mísu a sbíral po skříňkách všech-

ny potřebné přísady, zaobíral se v duchu předchozím dnem. Myslel na to, 
jak lhal Kasandře, na duši, kterou mu přinesla, na krásnou vdovu a myš 
s šedým závojem v očích. A taky myslel na Robertu, na svou ženu, která 
o ničem z toho neměla nejmenší tušení. A když přišel včera večer domů, 
připravila mu filé s dušenou zeleninou, napustila horkou vanu a vůbec 
se k němu chovala, jako by celý den odvaloval kamení holýma rukama. 
A přitom místo toho seděl za pultem a snažil se zabít čas. Ovšem to by 
mu Roberta nikdy neuvěřila.
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Pořád dokola mu opakovala, že je úspěšný obchodník, až tomu občas 
sám znova věřil. Na všech večírcích barvitě líčila, jak se její manžel tvrdě 
vypracoval na jednu z největších kapacit v oboru a neustále zdůrazňo-
vala, že pouze díky lidem s takovým nadáním můžeme mít naše blízké 
navždy u sebe. „Smrt už vlastně nic neznamená!“ vykřikovala po třetí 
skleničce šampaňského. 
Solo pracoval rychle. Jeho hbité prsty vylévaly obsah lahviček a  ná-

dobek do mísy a bezbarvá kapalina v ní postupně houstla, pak zase řídla 
a občas jako by rozčíleně prskla. 
Nic z toho ovšem nemohlo přerušit tok jeho myšlenek, které se nepře-

stávaly točit kolem Roberty. Jeho nádherné manželky, která se chovala 
přesně tak, jak se nádherné ženy chovají. Obklopovala se stejně krásný-
mi věcmi; zdobila zdi obrazy a na podlahu pokládala ručně tkané ko-
berce. Ale mohl jí to mít za zlé? Měla s ním tolik trpělivosti v začátcích 
jeho kariéry a teď jen chtěla sklízet zasloužené ovoce. Navíc to nevěděla. 
Nikdy se jí ani slůvkem neodvážil zmínit o svých problémech. 
Jenže teď bude muset. 
A dřív, než se stihnul zarazit, udělal něco, co by mu dřív připadalo ne-

myslitelné. Přerušil přípravu konzervačního roztoku, aniž by si poznačil, 
v které fázi skončil. Poté vytáhl z kapsy telefon, vytočil číslo, které měl 
označené jako pizzerii a čekal. Hlas, který se po třetím zazvonění ohlá-
sil, zněl chladně a odměřeně.
„Solo, co se děje?“
„Pane Hongu, omlouvám se, že vám volám, ale mám pro vás zboží.“
Na krátkou chvíli se z telefonu nic neozývalo, a když Hong znova pro-

mluvil, zněl překvapeně.
„To rád slyším. Stavím se ke konci měsíce jako obvykle.“
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„Obávám se, že to nepočká,“ vyhrknul Solo dřív, než stihl Hong za-
věsit, a přešel do šepotu. „Lovkyně mi to přinesla včera a já… obávám 
se, že s něčím takovým jsem se ještě nesetkal. Úplně mě to odrovnalo, 
mám pocit, že jsem dokonce na chvíli omdlel. Je to tak koncentrované 
zlo… Prosím, přijďte si pro to. Vím, že si s tím poradíte a já bych byl rád, 
kdybyste mě toho zbavil co nejdřív.“
„Bohužel, Solo, nemůžu pro vás nic udělat, dokud mi neřeknete, o co 

se jedná.“
Solo se zhluboka nadechnul a pokusil se uklidnit.
„Nevím, jak to říct, pane, i já mám dost omezené informace. Údajně je 

to duše nějaké ženy – prodavačky - a je v ní něco skutečně démonické-
ho. Myslím, že někoho zabila.“
„Myslíte?“ chtěl vědět Hong.
„To - to já nevím. Jde o to, že to, co jsem cítil - Přece víte, že jsem se 

nikdy nespletl!“
Uvědomoval si, že nepůsobí zrovna důvěryhodně, když tak zmateně 

koktá, ale nějak se mu nedařilo utřídit si myšlenky. Pan Hong najednou 
nezněl odtažitě, ale celkem přátelsky a blahosklonně.
„Zjistěte mi detaily,“ řekl a Solo i na dálku poznal, že se u toho trpělivě 

usmívá, „zjistěte mi detaily a ozvěte se. Určitě se domluvíme.“
Položil a Solo zůstal stát uprostřed místnosti s telefonem u ucha. Po-

tom mu utkvěl pohled na konzervačním roztoku, který mezitím za-
čal pěnit. Rychle k němu přiskočil, neodvážil se ale hádat, ve které fázi 
skončil a tak ho vylil do dřezu. A místo toho, aby se hned pustil do nové 
várky (což měl, protože příprava takového roztoku zabere spoustu času), 
sesunul se na židli a hlavu položil na desku stolu.
Vědomí, jak velkou chybu udělal, na něj dopadlo jako balvan. Teď už 
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bylo jedno, co on sám považuje za správné řešení, tím telefonátem právě 
slíbil panu Hongovi obchod. Což samo o sobě nebyla špatná zpráva, po-
řád to znamenalo, že se duše zbaví. Sice z toho nevyjde bílý jako padlý 
sníh, ale kdo tu bude, aby ho soudil? Ne, ten pravý průser byl, že bude 
muset tu věc znova vytáhnout a  tentokrát ji prozkoumat důkladněji. 
Ponořit se do ní, jak říkají lidi z oboru.
Zničehonic se mu vybavilo, jak se ho jednou Kasandra zeptala, k čemu 

všechny ty špatné duše jsou. „Věříš, že jsem se o to nikdy nezajímal?“ 
odpověděl jí tenkrát. A byla to pravda. Znal člověka, který je dokázal 
obstarat, a člověka, který je odkoupí, zbytek je lepší nevědět. Samozřej-
mě se k němu něco málo doneslo, různé příběhy a povídačky o zázrač-
ných účincích, které by takové duše měly mít. Vyléčení smrtelných ne-
mocí, zázračné mládnutí, schopnost létat, možná i nesmrtelnost; přesně 
tyhle fámy způsobovaly, že někteří vyšinutí zbohatlíci se měli dušemi 
ládovat jako jablky. 
Ale to není tvoje věc, řekl sám sobě a utnul tak tok myšlenek.
Rozhodl se jednat rychle, aby to měl co nejdřív za sebou a mohl pokra-

čovat ve své normální práci. Vstal, otevřel skříňku pod dřezem a zrovna 
ve chvíli, kdy z ní vytahoval sklenici, mu došlo, že myš vůbec neslyšel 
pískat. Záhy mu došlo proč.
Že byla mrtvá, poznal okamžitě, přesto se na ni musel podívat ještě 

jednou a ani tak nedokázal pochopit, co se stalo. Myš ležela na zádech, 
všechny čtyři packy groteskně trčely do vzduchu a její bílý kožíšek se 
koupal v krvi na dně sklenice. V němé tváři se jí zračila nesmírná hrů-
za a Solo se tomu ani nedivil, když si všiml, že má místo břicha vel-
kou zčernalou díru. Jako by si něco z jejích útrob prokousalo cestu ven. 
A Solo věděl co. Nad ránou poletovala drobná duše myšky, šedá a vel-
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ká asi jako lískový ořech a vysoko nad ní jako černé slunce levitovala 
ta druhá. Zdála se najednou větší a vyzařovalo z ní něco tak temného 
a nadřazeného, až Solo o pár kroků ucouvnul.
Ten pohled na znetvořenou myš a  černou duši, která se nad ní tri-

umfálně vznáší, ho málem připravil o poslední zbytky odvahy. Možná 
že spíš ten pocit zodpovědnosti ho přiměl odšroubovat víko sklenice 
a nastavit nad ní dlaně. To byla poslední odvážná věc, kterou kdy udělal.
A pak najednou seděl v křesle, paže v huňatém bílém svetru měl slože-

né do klína a Solo v něm se ukládal ke spánku. Teď byl Amanda. Ráda 
četla laciné romány z anglického venkova, mazlila se se svou čivavou 
Shakirou a  sledovala svět kolem z prťavého balkónku čtvrtého patra. 
Dvorek před jejím domem byl ohraničen několika baráky, které byly 
natěsnané na sobě a vytvářely tak zdání jakési osady odříznuté od zbyt-
ku města. V takovém prostředí se Amanda cítila bezpečně. Jediné, co 
narušovalo její klid, byli ti malí fotbalisti. Desetiletí kluci v špinavých 
teplákách, kteří se vydrželi celý den honit za míčem, válet se v  trávě 
a pokřikovat po sobě. 
Přitom to, co na nich Amandu dráždilo, nebyl hluk. Ty jejich protivně 

pištivé hlásky kolikrát ani nevnímala, zato doslova cítila jejich špínu. 
Zápach hlíny, krve, benzinu; všeho, co k mužům patří. Dokonce i k těm, 
kteří se muži teprve stanou, protože to je prokletí, kterému žádný z nich 
neunikne. Byl to vtíravý, pronikavý zápach, ve kterém byla obsažená 
všechna zkaženost jejich pokolení a Amanda věděla - dnes si tím byla 
konečně jistá - že je to varování před oním primitivním zvířetem, které-
ho v sobě muži ukrývají. Primitivním, ale nebezpečným.
V tu chvíli se otevřely dveře do vedlejšího pokoje a v nich stál malý 

chlapec. Felix, došlo okamžitě Amandě.
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„Paní, už bych měl jít domů.“ Jeho bledý obličej byl celý vyděšený, ale 
toho si Amanda sotva všimla. Místnost se totiž zase naplnila tím ne-
chutným smradem. Jenom silou vůle se donutila vlídně usmát.
„Už sis prohlédnul všechny figurky fotbalistů?“ zeptala se ho a chlapec 

přikývnul. 
„Tak to vypadá, že už je opravdu čas jít,“ pokračovala. „Maminka se po 

tobě jistě shání. A tvoji kamarádi taky. Máš hodně kamarádů, je to tak, 
Felixi? Jsi oblíbený.“
Chlapec se hrdě usmál a strach mu na okamžik zmizel z tváře. Amanda 

vstala z křesla a přistoupila k němu, aby si ho mohla pořádně prohléd-
nout. Byl tak krásný; snědý, světlé vlasy se mu nad čelem kroutily do 
jemných vlnek a v modrých očích se skrývala šibalská jiskra. Určitě už 
zlomil srdce nejedné holčičce z jejich sousedství. Amanda tak hluboce 
litovala dívek, které nemají dar prohlédnout tu nádhernou slupku. Ona 
sama už by se žádným mužem zlákat nenechala, přes ten zápach zkaže-
nosti se k nim sotva dokázala přiblížit. Ovšem teď bude muset.
Vstala a zamířila do koupelny. 
„Bohužel tě ale, Felixi, nemůžu pustit domů v takovém stavu. Co by 

maminka řekla tomu, kdyby ses vrátil tak špinavý?“
Rozsvítila světlo a začala napouštět vanu. Zdi koupelny tvořil zažloutlý 

umakart, který se Amanda pokusila vyzdobit nalepovacími kačenkami 
a kousky staré tapety.
„Mamce to nevadí, je zvyklá,“ vyhrknul Felix. Snažil se využít toho, že 

je Amanda v koupelně, a proplížit se ke dveřím, to se mu ale nepodařilo. 
Cítila, jak se blíží a vyšla na chodbu.
„Přece bys jí nechtěl přidělávat práci,“ řekla důrazným hlasem. „Sundej 

si to špinavé oblečení, a zatímco se budeš koupat, vyperu ho.“
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„To je dobrý, fakt. Vykoupu se doma.“
Felix nervózně těkal očima ke dveřím a zřejmě sbíral odvahu k nim 

vyběhnout. Z koupelny se ozývalo hučení vody.
„Víš, chlapečku,“ začala znova Amanda tentokrát mírnějším tónem. 

„Až se vykoupeš, můžeš si vzít jakoukoli figurku fotbalisty, kterou budeš 
chtít. Anebo víš co? Dám ti je všechny! Můžeš je rozdat kamarádům.“
Poznala, že o tom Felix přemýšlí. Zřejmě přesvědčoval sám sebe, že se 

není čeho bát. Žije přece v jejich domě už roky, říká si určitě. A minulé 
léto si od ní ten starý pár z přízemí nechal zalévat kytky, přece by nedali 
klíče od bytu někomu zlému. Amanda si dokázala představit, co se honí 
hlavou chlapci, který se zatím učil dobro a zlo rozeznávat z kreslených 
pohádek. 
A tak o pár minut později už ležel ve vaně. Jeho špinavé oblečení ho-

dila Amanda do pračky a teď seděla na okraji vany a dávala pozor, aby 
se chlapec omyl mýdlem opravdu všude. Zápach, který z jeho drobného 
těla vycházel, byl překvapivě silný. Jako by to nebylo ještě nevinné dítě, 
ale dospělý muž, který se nechává plně ovládat svými pudy a nízkými 
potřebami. Ten zápach ji utvrdil v tom, že koná správně a tak tam u něj 
vydržela čekat, ačkoli se jí obracel žaludek.
Chlapec se rychle namydlil, ponořil do vody a chtěl vylézt, Amandina 

ruka ho ale jemně posadila zpátky do vany.
„Ještě vlasy,“ připomněla mu. Felix si od ní nechal vymačkat na hlavu 

trochu šamponu, napěnil ho a znova se ponořil. Jeho krásné zlatavé vla-
sy se na dně rozprostřely. Teď, když byl úplně čistý, se Amanda odvážila 
ponořit ruku do vody, do té nádherně chladivé vody, posouvala jí dopředu 
a pak, když konečně nahmatala jeho krk, ji sevřela.
Byl to tak osvobozující pocit. Doslova se jí z té euforie zajiskřilo před 



94

KRISTÝNA MALINKOVÁ - NESNESITELNÁ TĚŽKOST BYTÍ

očima. Felixovo tělo s sebou začalo škubat, a tak ponořila do vody i dru-
hou ruku a  pokusila se udržet jeho tělo pod hladinou. Byl překvapivě 
silný. Voda šplíchala z vany na kachličky, ale to jí nevadilo.
„Ššš, za chvíli budeš čistý,“ řekla tiše. Věděla, že to je pravda, stejně jako 

věděla, že tenhle očistný rituál nedělá naposled.

III.
Solo prudce otevřel oči. Byl zpátky ve své pracovně, srdce mu zběsile 

tlouklo a po zádech mu stékal pot. Několik dlouhých minut koukal před 
sebe neschopen se pohnout. Nacházel se ve stavu naprostého ochromení, 
z kterého se vzpamatoval, až když si uvědomil, že v dlaních stále svírá tu 
„věc“. Rychle přiskočil ke stolu, na kterém ležela sklenice s mrtvou myší, 
a duši do ní vpustil. Potom co viděl, mu bylo více než jasné, že ji musí zni-
čit. Na penězích mu přestalo úplně záležet, stejně tak na panu Hongovi 
nebo Kasandře. 
Zmateně přecházel po místnosti a hledal místo, kam by sklenici uložil, 

než načerpá sílu na její zničení. Nechtěl ji už mít na očích. A přesně v tu 
chvíli, jako by vycítila, že se blíží její konec, narazila duše do stěny svého 
skleněného vězení. Nebyla to velká rána, vlastně se mu sklenice v rukách 
jenom lehce zachvěla, Solo ji ale instinktivně pustil. Nebo už se mož-
ná nacházel v tom zvláštním hypnotickém stavu, který se ho zmocnil ve 
chvíli, kdy se duše vznesla nad střepy. Sledoval, jak se přibližuje, vlní se 
a měl dojem, že ji znova slyší zpívat. Tentokrát ale jemně čistě, tak čistě.
Solo poslušně otevřel ústa.
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IV.
Ten den se vrátil domů nezvykle brzo. Sám netušil, jak by to měl Ro-

bertě vysvětlit, ale naštěstí nebyla doma. Solo na ni párkrát zavolal, 
a když se neozývala, zamknul za sebou dveře a vřítil se do koupelny. 
Rychle ze sebe strhával vrstvy oblečení. Ten pronikavý zápach zkažené-

ho masa, který jako by vycházel zevnitř jeho těla, tak ještě zesílil. Když 
byl nahý, dřepnul si Solo do vany a nechal na sebe dopadat proud vody. 
Byla tak horká, až se koupelna do pár minut naplnila párou. Potom oto-
čil kohoutkem, sebral z kraje vany mýdlo a kartáč a dřel si rozpálenou 
pokožku do krve.
Nepomáhalo to. Zápach se mísil s umělou vůní levandulového mýdla, 

a stejně tak Sola neopouštěl ani ten urputný pocit nečistoty. Jeho kůže 
byla tou špínou nasáklá, jakmile se mu podařilo jednu vrstvu smýt, ob-
jevila se nová. Teď mu bylo jasné, že obyčejné mýdlo nepomůže.
Ještě chvíli zůstal sedět pod proudem horké vody a sbíral odvahu. Na-

konec se nahnul přes vanu a roztřesenou rukou vytáhl ze své brašny nůž.
Tak jo, Solo, pomyslel si. Tohle bude bolet, ale je to zřejmě jediný způ-

sob. Zachytil svůj odraz na nerezové hlavici od sprchy a musel přiznat, 
že vypadá jako šílenec. Ve skutečnosti se mu to ale nezdálo ani trochu 
šílené, byla to prostě poslední možnost.
Natáhl levou paži a přiložil nůž kousek pod zápěstí. Trochu zatlačil, 

a když čepel pronikla do masa, jedním elegantním pohybem vykouzlil 
na svém předloktí podlouhlou rýhu. Z rány se vyřinula krev, bolest ale 
téměř necítil. Zabalil nůž do ručníku, odložil ho na kraj vany a potom 
sledoval, jak mu prameny krve stékají po těle a očišťují ho od veškeré 
špíny. Bylo to magické. Druhou rukou nabral trochu krve do dlaně, 
rozmazal si ji po tvářích a zjistil, že to funguje. 
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„Jsem čistý!“ zakřičel do prázdného domu a začal si krví zuřivě potírat 
celé tělo. 
A když skončil, znova si lehl, opřel hlavu o kachličky a  vychutnával 

si ten slastný pocit znovuzrození. Síly ho pomalu opouštěly, oči se mu 
klížily únavou, ale tak to bylo v pořádku. Za pár minut se z  jeho těla 
oddělily dvě duše; jedna zbarvená do mléčně modré barvy, jemná a ele-
gantní, druhá černá a těžká. Zatímco Solova duše se okamžitě vznesla 
ke stropu koupelny, Amandina stoupala vzhůru trhavými pohyby a vy-
dávala u toho tiché rezonující zvuky. 

EPILOG
Denis vešel do pracovní kuchyňky s myšlenkou, že za tu náročnou prá-

ci, kterou právě odvedl, si zaslouží dvojitou kávu a potom možná ještě 
cigaretu. Zrovna když si vybíral čistý hrnek, který nejde cítit po myčce, 
přišel do místnosti Norbert. Jakmile Denise uviděl, udělal jedno z těch 
svých trapných gest a protáhl:
„Čáááu brácho. Kdes byl celé ráno? Byla po tobě sháňka.“
„Šéf mi přidělil práci,“ odpověděl Denis a snažil se, aby to neznělo tak 

důležitě, jak se cítil. Potom strčil hrnek do kávovaru a kuchyňkou se 
začalo rozléhat tiché hučení.
„Nepovídej, jakou práci?“
„Byl jsem za vdovou po tom psychoezoterikovi z Janáčkovy ulice.“
„O tom jsem slyšel,“ přikývnul Norbert. „Poslední ze starý školy. Co se 

mu vůbec stalo?“
„Sebevražda. Zřejmě dluhy a tak.“
„To je smutný,“ prohodil Norbert lhostejně. „A jak to šlo s tou vdovou? 

Dělala problémy?“
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Přešel ke kávovaru, vyndal Denisův hrnek a strčil tam svůj.
„Celkem jo. Prvně mě chtěla vyhodit, pak začala brečet, že neprodá 

duši svého manžela žádné bezcharakterní společnosti -“
„Ta měla kuráž, co?“
„Právě. Dokonce říkala něco o tom, že chce tu duši zachovat sama. Prý 

manželovi kdysi dost pomáhala a zná postup.“
Oba se tomu zasmáli. 
„Takže jsi ji nakonec přemluvil?“
Denis nervózně přešlápnul. Potom se rozhlédl kolem sebe a přistoupil 

k Norbertovi tak blízko, až cítil jeho levnou voňavku. 
„Vlastně ne tak docela. Víš, měl jsem celkem strach, že dorazí chlápci 

z Věčné slzy. Nevím proč, ale vždycky se o kšeftu dozví dřív než ostatní. 
Takže když se začala ta vdova cukat, zpanikařil jsem.“ Podíval se na Nor-
berta, a když viděl jeho strnulý obličej, pokračoval. „Prostě jsem v  tom 
bytě našel duši jejího starýho – měla ji pod postelí ve skleničce od marme-
lády - a donutil jsem ji podepsat všechny papíry. Že tu duši jinak zničím.“
Norbert ho chvíli tiše pozoroval, nakonec ho ale přátelsky poplácal po 

zádech. 
„No co. I tak se na ně občas musí.“
„Cože?“
„Dívej,“ promluvil a najednou výjimečně zněl jako ten profesně starší 

zkušený kolega. „S některými klienty je potíž, zvlášť s ženskýma. A kdy-
bychom měli pořád brát ohled na jejich city a přání, jsme všichni bez 
práce.“
Denis zamyšleně pokýval hlavou a dopřál si lok kávy. „Když já mám 

z toho tak blbý pocit, chápeš?“
„Neměj. Musíš si říct, že tak je to pro ni nejlepší.“
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Oba zamířili ke dveřím.
„Asi máš pravdu,“ řekl Denis. „A když jsem jí nabídnul členskou slevu, 

vypadala docela spokojeně.“
„Tak vidíš, ještě ti poděkuje.“
Zatímco Denis procházel pracovištěm na své místo, usmíval se, proto-

že tomu konečně začínal věřit.

Narodila jsem se 11. 2. 1996 v Ostravě. Odmatu-
rovala jsem na jazykovém gymnáziu, momentálně 
studuji na Ostravské univerzitě obor Němčina ve 
sféře podnikání. Své první povídky jsem napsala ve 
dvanácti letech a uveřejňovala je na webu horror.

cz. Literární soutěž magazínu Vanili byla mým prvním úspěchem, 
doufejme, že ne posledním.

Kristýna 

MALINKOVÁ
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Do skonání  světa

Pomalu jsem proplouval mazlavou zelenou vodou a obratně se vyhýbal 
vrakům vozidel, vyčnívajícím kovovým konstrukcím a sutinám, které se 
povalovaly na dně říčního koryta. Voda byla kalná a hustá, byla cítit ne-
příjemným ostrým zápachem, který při pobytu na hladině silně dráždil 
sliznici. Já se pohyboval většinou pod vodou, tam to byl od nepaměti 
můj domov, tam jsem byl ve svém živlu. 
Dříve jsem se vydával i na souš, když jsem byl lákat své oběti, ale to se 

po poslední velké válce změnilo. Města na souši lehla popelem a byla 
nakažená toxickým spadem. V  okolí mé řeky už několik desítek let 
nebyla žádná osada. Většina lidí zahynula a zbytek populace se snažil 
přežít, jak jen to šlo. Zpočátku si lidé mysleli, že se civilizace obnoví 
a dá do pořádku. Nestalo se to. Lidstvo pomalu, ale jistě vymíralo. Voda 
byla také zamořená, a to se odrazilo i na populaci vodních živočichů. Já 
zatím přežíval.
Proklouzl jsem jeskynním tunelem tvořeným troskami tramvají, suti-

nami Palackého mostu a Tančícího domu. Usazeniny se mi lepily na 
celé tělo. Úzké prostory byly vždy zanesené kdejakým říčním kalem 
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a špínou. Mazlavá hmota mě brzy celého obalila a já musel plavat rych-
leji, abych ji ze sebe setřásl. Nerad jsem tudy plaval, raději jsem se zdržo-
val v okolí svého doupěte na Kampě. Jenže jsem se chtěl podívat do jižní 
části řeky, jestli tam nenarazím na lidské stopy. Když došlo ke zničení 
mostů na Vltavě, začali přeživší lidé hledat užší místa řeky, aby se pře-
plavili na druhý břeh. Zdržovat se moc dlouho na řece, nebylo bezpečné. 
Věděli, že jsem tady, a nebyl jsem ve vodě jediným predátorem. 
Většina ryb z  řeky vymizela, některé nepřežily katastrofu a  zemřely, 

jiné zmutovaly. Potrava postupem času ubývala. Jako za dávných časů, 
tak i nyní přežívaly jen nejsilnější. Bojovaly mezi sebou a požíraly se 
navzájem, a číhaly na kořist z povrchu. Musel jsem se přizpůsobit, být 
rychlejší a silnější. Nepotřeboval jsem jíst, takže jsem se do bojů zbyteč-
ně nepouštěl, ale pokud na mě některé z monster zaútočilo, zabil jsem 
ho. Nakonec mě po celé řece znali jak suchozemci, tak obyvatelé vodní 
říše. Všichni se mě báli a vyhýbali se mi. S vymírajícím lidstvem jsem se 
stával legendou a zapomínali na mě. Naštěstí. Stával jsem se postavou 
z pohádek a legend. Přestali ve mě skutečně věřit. Díky tomu, jsem měl 
šanci si nějakého člověka ulovit. Oproti vodním kreaturám, já potřebo-
val k přežití pouze lidi. Jenže těch ubývalo. 
Propátral jsem jižní tok Vltavy od Slap až sem a nenarazil na žádné 

lidské obydlí. Na bahnitých březích jsem nezahlédl žádné lidské sto-
py, žádné připravené pramice ani vory. Pod vodou jsem nenašel žádné 
čerstvé lidské kosti, a  to jsem prohlédl několik hlavních slují, kde se 
zdržovali zmutovaní sumci. Jižněji jsem se nikdy nepouštěl. Přehrada na 
Slapech přežila všechny úklady války, ale za ní jsem se většinou nevydá-
val. Nemělo to smysl, podíval jsem se tam pár let po výbuchu Temelínu. 
Krajina na jihu Čech byla zpustošená a mrtvější než zbytek povodí Vl-
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tavy. Zamoření toxickým spadem nedovolovalo lidem na tomto území 
žít ani přes něj procházet. 
Rozhlédl jsem se na hladině a pomalými tempy doplaval ke zbytkům 

Jiráskova mostu. Tady nešlo proplout u dna, most se zřítil a  zahradil 
řeku. Vznikla tady provizorní přehrada, přes kterou se mazlavá řeka 
pozvolna přelévala. Voda tady byla hluboká stěží metr, proto tudy lidé 
častokrát zkusili řeku přebrodit. Bylo to jedno z nejbezpečnějších míst 
na řece. Velké zmutované ryby mělkou vodou neproplavaly a neohrožo-
valy lidské poutníky. Já jsem tady naposledy lovil před půl rokem, kdy se 
mi podařilo chytit celou rodinu. Tři dospělí a tři děti. Všichni skončili 
v mém doupěti a každý z nich mi prodloužil život o jeden měsíc. 
Schoval jsem se za naplavené dřevo a pozoroval břeh. Byl parný let-

ní den, nad hladinou řeky se držela několikacentimetrová zelenošedá 
toxická mlha. Páchla a štípala do nosu a očí. Já si za ta léta zvykl, ale 
stále to bylo nepříjemné. Ticho přerušovalo jen šumění větru, který se 
proháněl v rozbořených domech na obou stranách řeky. Občas se ozval 
hrozivý řev nějakého zvířete na pevnině. Netušil jsem, jací predátoři 
vznikli na souši. Tam jsem přestal chodit, protože daleko od vody jsem 
bezbranný a bezmocný. A smrtelný. K životu jsem potřeboval stálý kon-
takt s  vodou. Kdysi mi na krátké vycházky stačilo vyjít v  dešti nebo 
aspoň v mokrém oblečení. Když jsem potřeboval doplnit zásoby nebo 
jsem měl chuť na lov, lákal jsem lidi k řece. Teď už to bylo nebezpečné, 
daleko bych se v mokrém oblečení nedostal a déšť už je skoro mýtus.  
Z letu ptáků na obloze, kteří se přibližovali k začátku zborceného mos-

tu, jsem poznal, že se někdo blíží. Ptáci se vždy srocovali nad možnou 
obětí, a  jakmile jich byl velký počet, zaútočili. Pokud se k  řece blížili 
lidé, tak měli ještě čas, zatím to bylo jen pár opeřenců. Přesto se většinou 
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pohybovali v  sutinách domů a neriskovali na otevřeném prostranství. 
Pokud se budou chtít přebrodit, ptáci nejspíš té chvíle využijí a zaútočí. 
Někdo se v blízkosti řeky opravdu pohyboval, protože u pravého břehu 
jsem z šíření vln zaznamenal několik zmutovaných sumců. Věděli o blí-
žící se potravě a doufali, že se k ní dostanou. Doufal jsem, že suchozem-
ce zahlédnu a dostihnu dříve než číhající predátoři. 
Ponořený, s očima nad hladinou, jsem připlouval k vzniklému mostní-

mu brodu a pohlížel nedočkavě ke břehu. Úplněk se blížil. Pokud chci 
přežít další měsíc a nepozřít obsah svého nejcennějšího hrnečku, potře-
buji nutně ulovit člověka. Hejno ptáků se rozrostlo o další černé tečky 
a se skřehotáním přehlušovalo dunění větru a šplouchání vln. Dva obří 
sumci kroužili podél břehu v blízkosti vstupu na brod. Pokud by člověk 
vstoupil na drolící se okraj brodu, měli šanci, že spadne do vody a stane 
se jejich kořistí. Zvuky rozrážených vln mi potvrdili neblahé tušení, na 
druhou stranu Jiráskova mostu připlouvala některá z větších vodních 
kreatur. Netušil jsem, zda to bude další sumec nebo zmutovaná štika. 
Musím být rychlejší, tak jsem připlul blíže a zastavil se na okraji spad-

lých mostních sutin. Klečel jsem ponořený ve vodě, připraven okamžitě 
vyskočit a popadnout aspoň jednu oběť, pokud jich bude víc. V kout-
ku mysli jsem již delší dobu toužil po rozhovoru. Už mnoho let jsem 
s nikým nepromluvil ani slovo a litoval jsem, že tu rodinu před půl ro-
kem jsem nevyzpovídal. Potřebuju se dozvědět víc o okolních oblastech, 
o lidských obydlích, populaci. A chci si popovídat. Snad to ještě dokážu. 
Po tak dlouhé době mlčení pod vodou jsem si nebyl jistý. Ty časy, kdy 
jsem koketoval s  ženami na břehu a  blízkém okolí, jsou dávno pryč. 
Tentokrát se nenechám unést a nebudu zabíjet. Musím myslet na bu-
doucnost, protože pokud lidstvo vymře, zemřu i já. 
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Na břehu stanul statný muž, oblečený v zelené a šedé maskovací kombi-
néze a černé helmě. Na tváři měl nasazenou plynovou masku. K batohu 
na zádech měl připnutou odstřelovačskou pušku a v ruce svíral opako-
vací brokovnici. Rozhlížel se pozorně po okolí. Pohyb hlavy doprovázel 
posun hlavně. Vypadal nebezpečně, ale byl sám. Černou vysokou botou 
skopl několik kamenů ze břehu do vody a sledoval jejich dopad. Ně-
kolikrát to opakoval, až si byl jistý, kde je nejbezpečnější přechod po 
zborceném mostě. Mělká voda v těch místech byla průhlednější. 
Vkročil jednou nohou do vody, pak druhou a pozvolna klesal do hloub-

ky. Těsně nad koleny se hladina zastavila. Znovu se rozhlédl a zpozoro-
val, jak se z obou stran řeky zavlnila vodní hladina a zmutovaní sumci 
i neznámý vodní tvor se přiblížily, kam až jim to hloubka dovolila. Viděl 
jsem, jak dva sumci na mé straně neškodně otevřeli své obrovské mor-
dy a snažili se natáhnout k lidské potravě. Marně. Muž si všiml, že se 
k němu nemají šanci dostat. Hlaveň brokovnice opsala půloblouk a na-
mířila na protější stranu. Namířil na otvírající se špičatou tlamu plnou 
ostrých zubů a vykulené bledé oči po stranách hlavy. Kreatura se odrazi-
la z vody a vyskočila na mělčinu vstříc ozbrojenému muži. Místo před-
ních ploutví jsem zaregistroval zdeformované silné paže, po kterých se 
zrůda jako ještěrka rozeběhla ke své kořisti. Tlustý ocas a ploutev se za 
ní mrskaly a rozrážely mělkou vodní hladinu. 
Muž nezaváhal ani vteřinu. Ozval se ohlušující výstřel následovaný 

dalším a dalším. Vodní monstrum, které jsem nikdy předtím nespatřil, 
zpomalilo a po několika zásazích kleslo do vody. Hlava a oči byly roztr-
hané tříštivými střelami. V tu chvíli se z nebe vrhlo hejno černých teček 
a střemhlav se blížilo. Muž uslyšel kvílivý zvuk, zamířil vzhůru a vystře-
lil. Jednou. Dvakrát. Po třetí měl zbraň vybitou. Ptáci se v menším počtu 
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s vítězným skřehotáním blížili. Muž hmátl na opasek pro náboje a začal 
couvat zpátky ke břehu. Věděl, že se může schovat v sutinách a ptáky 
nechá hodovat na mrtvém rybím těle. To se však nehodilo mně.
Zvedl jsem se nad hladinu a  vyběhl. Já, nebo ptáci. Rychlými skoky 

jsem překonal první dva metry a zrychloval. Ptáci klesali níž. Muž nabí-
jel brokovnici a pomalu couval. Všiml jsem si, že na straně brodu smě-
rem ke Kampě, k mému doupěti, nečeká žádný vodní nepřítel. Překonal 
jsem další metr, než si mě muž všiml. Nelekl se jako jiní, namířil na mě 
brokovnici s jedním nabitým nábojem a chystal se vystřelit. Hlaveň se 
skláněla vstříc mé hrudi. Skrčil jsem se a vymrštil. Ptáci zavřískali metr 
nad mužem, když jsem mu narazil do pasu a strhl ho do vody. Brokovni-
ce vystřelila vzhůru. Několik ptačích zobáků se prudce zarylo do mých 
zad, ale já s kořistí klouzal vstříc hluboké vodě. Nohou jsem zachytil 
o nějaký vyčnívající kámen a odrazil se. Muž se v mém objetí vzpíral, 
mlátil mě pažbou do zad, ale neměl šanci. Byl můj.
Slyšel jsem, jak přes masku chroptěl a pak se nad námi sevřela temně 

zelená mazlavá hladina. Rychle jsem s ním pod vodou doplaval ke Stře-
leckému ostrovu a vynořil se. Nechtěl jsem, aby se mi utopil nebo udusil 
dřív, než si promluvíme. Nad hladinou kroužilo hejno zklamaných ptá-
ků. Někteří začali hodovat na zmutované mrtvé rybě a  jiní vyčkávali. 
Jakmile jsem se vynořil, slétlo se menší hejno blíž ke mně a pokusilo se 
mě klovnout. Dal jsem muži šanci se pár sekund nadechnout a zase se 
potopil. Netušil jsem, zda nemá v masce vodu a netopí se, ale nemohl 
jsem riskovat. Ještě pod vodou jsem mu z rukou vytrhl brokovnici, za-
hodil batoh a doufal, že nemá jinou zbraň. Neměl jsem čas ani možnost 
to zkontrolovat. Snažil se mi vytrhnout ze sevření, ale udržel jsem ho. 
Vplul jsem do ústí Čertovky a ponořil se ke dnu. U zamřížovaného 
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otvoru jsem zatáhl páku. Mříž se poslušně vysunula a já se svojí kořistí 
proplul dovnitř. Stačil jsem udělat pár temp, když jsem pocítil ostrou 
bolest v boku. Zařval jsem a z mých úst vyplulo jen několik bublin. Muž 
měl někde schovaný nůž, a právě ho použil. Ostří opustilo moje tělo 
a mě bylo jasné, že se zase vrátí. Sevřel jsem mužův pas levou rukou sil-
něji, až později mi došlo, že jsem mu mohl zlomit páteř. Prohnul se, ale 
znovu se mě snažil bodnout. Včas jsem útočící ruku zadržel. Sevřel jsem 
vojákovo předloktí a stiskl. Mačkal jsem, dokud se pod vodou neozval 
praskavý zvuk a mužova ruka ochabla. Muž svůj boj vzdal. Pokračoval 
jsem dál, rychle hýbal nohama s plovacími blánami a proplouval dlou-
hým tunelem ke svému doupěti. V boku mě tepala bolest, ale byla to 
jen nepříjemnost. Cítil jsem, jak se mi rána začíná hojit a scelovat. Muž 
neměl šanci mě zabít, nic mě nemohlo zabít. Před ústím podvodního 
tunelu jsem zatáhl za další páku a slyšel, jak se mříž s duněním zabodla 
zpátky do země. Člověk se mi v  rukou začal mrskat jinak, než když 
bojoval. Sakra, nejspíš se dusí. Ještě dvě rychlá tempa a  včas jsem se 
vynořil na hladině své podvodní jeskyně, kterou jsem několik desítek let 
budoval pod jedním z domů na ostrově Kampa. Jenže to bylo v letech, 
kdy vše na světě fungovalo, jak mělo. 
Muž si strhl plynovou masku a zhluboka zalapal po dechu. V jesky-

ni byla tma a jen zeleně svítící stěny osvětlovaly prostor. Doplul jsem 
s mužem do zadní části jeskyně, vytáhl ho na kamennou zem a připou-
tal ocelovými okovy ke skalní stěně. Muž zhluboka dýchal a snažil se 
si mě v šeru prohlédnout. Nejspíš na pevnině viděl spoustu hrůznějších 
monster, protože jsem po sluchu zaznamenal, že se pozvolna uklidňuje. 
To je dobře, aspoň si v klidu popovídáme. Rukou jsem si zkontroloval 
bodnou ránu v boku a s uspokojením zjistil, že je skoro zacelená. Došel 
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jsem k protějšímu rohu jeskyně, kde se v  tmavém koutě rýsovaly ka-
menné schody na povrch, do domu, který kdysi obývalo moje služeb-
nictvo. Zmáčkl jsem vypínač a otočil se k muži. 
Ve vedlejší místnosti se rozběhl generátor a na stěně se rozsvítilo ně-

kolik zářivek. Vybledlým žlutým světlem osvítily rozlehlou umělou 
jeskyni. Zajatec zamžoural do světla a rozhlédl se kolem. Byl vousatý 
s roztřepenou jizvou, která se mu táhla přes čelo a oko k levé tváři. Všiml 
si, že je v pase připoutaný silným řetězem ke zdi. Pravou rukou s ním 
zacloumal, ale okamžitě zjistil, že s ním nic neudělá. Levou zlomenou 
ruku držel podél těla a při každém pohybu se bolestivě zašklebil. Když 
pochopil, že se neosvobodí, pohlédl na vybavení jeskyně. Sledoval jsem 
od schodiště jeho pohled a  se zaujetím si ho prohlížel. Vypadal jako 
dobře vycvičený voják, zocelený bojem o přežití. 
Bojovníkův pohled přejel těžký dubový stůl s několika židlemi, pracov-

ní ponk s policemi plnými nářadí, několik dalších pracovních stolů. Na 
všem seděl letitý prach. Doba, kdy jsem věci používal, dávno skončila. 
Mžouravě si prohlédl velkou skříň se skleněnými vitrínami, na kterých 
byly uloženy hrníčky různých tvarů a velikostí. Smutně jsem se na po-
lice zahleděl s ním. Celá moje životadárná sbírka. Porcelánové hrnečky 
s různými ornamenty a obrazci, některé s jedním, jiné s dvěma oušky. 
Všechny hrnečky měly vedle sebe položené pokličky s různě tvarovaný-
mi úchyty. Byly prázdné, takže nebyl důvod je zavírat, teď už z nich nic 
nemohlo uprchnout. 
Zamilovaně jsem se zadíval na malý hliněný buclatý hrneček s rytinou 

napodobeniny ženy. Ten jediný zatím zůstával pokličkou přikrytý. Můj 
první, nejstarší a  nejdražší poklad. V něm spočívala moje celoživotní 
láska a společnice. Krásná dvacetiletá děvečka Lidmila. Zasněně jsem 
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přešel k hrnečku, vzal si ho do rukou a posadil se na mohutnou židli 
k dřevěnému stolu. Zajatec mě ve světle zářivek konečně spatřil v mé 
celé kráse a vytřeštil oči hrůzou. Nevěnoval jsem mu pozornost. Přes 
hliněnou stěnu hrnečku jsem cítil Lidmilinu přítomnost, která mě ve 
vzpomínkách vrátila do minulosti, kdy jsem byl pouhým člověkem. 

Ležel jsem s Lidmilou na travnatém palouku posetém žlutými pam-
peliškami. Já i ona, jsme pocházeli z rybářské vesnice několik kilometrů 
proti proudu řeky. Chodili jsme až sem, protože Lidmilin otec Vratislav, 
velmož naší vesnice, s naší láskou nesouhlasil. Takto daleko po proudu 
nechodil nikdo ze vsi, cítili jsme se tu bezpečně. Ze strany od lesa nás 
proti náhodným zrakům lesních sběračů a lovců kryly vyšší keře a roští. 
Z druhé se nám otevíral pohled na tekoucí řeku, zdroj naší obživy. Vy-
soko na skále se tyčila majestátní tvrz Vyšehrad. Před očima stráží na 
hradbách nás skrývaly větve vysokých stromů. Hučící řeka, zpěv ptáků 
a šumění listí přehlušilo naše vzrušené vzdychání a sténání. 
Lidmila se milovala ráda, vášnivě a hlučně. Scházeli jsme se na našem 

paloučku, kdykoliv se nám podařilo vytratit se nenápadně z vesnice. Pro 
mě to nebylo složité, byl jsem rybář, denně vyplouval na řeku a sítě ne-
chal rozhozené. Ráno jsem nasedl do pramice a večer se vracel s úlov-
kem, nic jiného Vratislava nezajímalo. Moje dívka to měla těžší. Jako 
dceru vůdce naší rybářské vesnice ji všude doprovázela nejméně jedna 
služebná, občas ozbrojený strážce. Většinou se jim při procházce v lese 
vytratila a v nestřeženém okamžiku se do vesnice před uzavřením brány 
vrátila. Lidmilin otec Vratislav by naši lásku neschvaloval, zámožného 
manžela jí domluvil už dávno. Chudý rybář, jako jsem já, to nebyl. Věřili 
jsme, že jsme opatrní a on se o nás nikdy nedozví. Ale dozvěděl… 
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Ležel jsem na zválené trávě, slunce mi svítilo do očí a já držel Lidmilu 
za macaté boky. Zvedala se a klesala na mě jako jezdec na koni. S každým 
poklesnutím vzdychla a její velká ňadra se zhoupla před mým obličejem. 
Oba jsme se rychle procválávali k vyvrcholení, když na mě dopadl stín. 
„Ty couro!” přerušil naše vzdychání hlasitý řev. Vytřeštil jsem oči a spat-

řil chlupatou ruku, která chytila Lidmilu za dlouhé černé vlasy a strhla 
ji z mého údu. 
Dívka vyjekla překvapením a  tvrdě dopadla na trávu kousek ode mě. 

Nad ní se tyčila statná Vratislavova postava. Ruka se míhala a na dívku 
dopadala jedna rána za druhou. Chtěl jsem vstát a dívku bránit. Vedle 
mě se objevily hnědé kalhoty a já se k nim v poslední chvíli otočil. Kože-
ná bota ozbrojence mi tvrdě políbila bradu. Hlava se mi odrazila od boty 
a dopadla na zem, následována sprškou krvavých slin a vyražených zubů. 
Před očima mi vyskákaly blesky a propadl jsem se do tmy. 
Proud ledové vody do obličeje mě probral a já zmateně zamžoural na 

rozostřené postavy přede mnou. Vratislav spolu s dvěma vojáky stál na-
proti mně a nevraživě mi hleděl do obličeje. S naštvaným výrazem něco 
zlostně poručil muži vlevo. Nerozuměl jsem mu. Pořád jsem se úplně 
neprobral. Pokusil jsem se pohnout, ale nešlo to. Byl jsem za spoutané 
zápěstí zavěšený na větvi stromu, stěží jsem se dotýkal nohama země. 
Pohlédl jsem dolů na své nahé tělo. Jeden z mužů se přiblížil a rozmáchl 
se dřevěnou holí. Rána do boku mi vyrazila dech a vehnala slzy do očí. 
Hekl jsem a zavřel oči. Hůl zasvištěla vzduchem, já zatnul svaly, ale moc 
to nepomohlo. Rána dopadla stejnou silou na druhou stranu hrudníku. 
Heknul jsem bolestí, vyprsknul sliny z úst a zatřepal hlavou. Vratislav 
povzbudil svého muže a údery holí pokračovaly, dokud jsem neztratil 
vědomí.  
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Jak dlouho jsem byl v bezvědomí, netuším. Houpání rozbolavělého těla, 
hučení říčního toku a nedalekých peřejí mi prozradilo, že plujeme na 
lodi. Otevřel jsem napuchlé oči, pohnul se a zasténal, bolest mi vystřelila 
až do mozku. Dýchání mi dělalo potíže, nejspíš jsem měl zlomená žeb-
ra a propíchnuté plíce, vykašlával krev. Moje nahé tělo se spoutanýma 
rukama a nohama hrálo všemi barvami. Z několika tržných a bodných 
ran mi prýštila krev. Bolestí jsem zařval, když mě chytly ruce zbrojnošů. 
Pocítil jsem všechny pohmožděniny a zlomeniny v těle. Muži mě zvedli 
nad okraj pramice, rozhoupali mě a vyhodili z lodi. 
Modrá hladina řeky, kterou jsem od dětských let miloval a brázdil na 

svém člunu, se nade mnou zavřela. Říční proud mě zachytil a unášel 
vstříc Vyšehradské tvrzi a místu našich milostných radovánek. S kaž-
dým metrem se mé zubožené tělo potápělo do tmavé hloubky. Moje 
krev se mísila s tekoucí vodou. S posledním vzduchem jsem z úst vy-
pustil i jméno své milované Lidmily a poprosil o pomoc říční bohyni, 
ke které jsem se jako rybář denně modlil. Silný podvodní proud u dna 
zachytil moje tělo a rychlostí blesku mě hnal směrem k peřejím. Bo-
lestivý náraz o kameny mi vyrazil zbytek vzduchu. Kameny tloukly do 
mého těla jako zbrojnošova hůl a voda mě unášela dál, podle množství 
skal zřejmě kolem Vyšehradu.
Náhle se směr říčního proudu změnil, napříč tekoucí vodě mě vrhnul 

do podvodního tunelu a vyplavil na hladinu v podzemní jeskyni. 
„Volal jsi mě?” s otázkou na rtech ke mně po hladině došla stará žena 

v modrých šatech. Tmavě zelené vlasy jí zplihle visely na ramena. Sledo-
vala mě vypouklýma očima, které dominovaly jejímu vrásčitému obliče-
ji. Při řeči otevírala masité rty a v kulatých ústech odhalila jehličkovité 
zuby. Došla až ke mně a sevřela moji paži. Konečky prstů se ke mně 
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přisály a já na poničeném těle ucítil pět ostrých bodnutí. Vytáhla mě na 
malý ostrůvek uprostřed jeskyně a položila na vystupující kámen, ozářený 
slabým světlem z otvoru na vrcholku jeskyně.
„Co pro tebe můžu udělat?” zeptala se s mlaskavým přízvukem, snažil 

jsem se promluvit, ale hlas mě zradil. Chtěl jsem říct, že obětuji třeba 
duši, jen abych mohl znovu žít a vidět Lidmilu. Že se chci pomstít svým 
vrahům a být se svojí láskou do skonání věků. Nevyšla ze mě ani slabi-
ka, síla opustila moje zmordované umírající tělo a já své přání nedokázal 
přednést. 
„Stane se,” odpověděla mi k mému překvapení říční bohyně a položila 

mi ruku přes ústa. Nezvladatelný třes rozhýbal mé tělo a  já pocítil ne-
známou sílu, která se snažila z mého těla něco vytrhnout. Klepal jsem se 
v agonii bolesti, proti které bylo mlácení a mučení Vratislavovými biřici 
jako pohlazení. Kdybych neměl zakrytá ústa, řval bych bolestí. Něco nad-
přirozeného se se mnou dělo. Žena držela ruku na mých ústech pevně 
přitisknutou a  se zavřenýma očima neznámým jazykem prozpěvovala. 
Měsíční svit mně oslepoval moje uslzené oči a já se modlil ke všem bo-
hům, aby ta bolest skončila. Ucítil jsem v těle trhnutí. Pak to najednou 
skončilo, tělo mi ochablo a zalila mě blahodárná úleva. Tázavě jsem hleděl 
na říční bohyni. 
Stařena pustila moje ústa a dvěma přísavkovými prsty na dlani drže-

la bílou průsvitnou kuličku. Zmateně jsem sledoval jasnou hmotu, která 
pulzovala a snažila se uniknout. Netušil jsem, co to z mého nitra bohyně 
vyrvala. 
Odvrátil jsem pohled a pohlédl do usmívající se tváře bohyně. Pokyvova-

la hlavou a jako v transu vyluzovala další tajemnou melodii. Pocítil jsem 
ohromnou sílu a energii, která se vlévala do mého těla. Zlomené kosti 
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se s praskáním vracely na své místo, rovnaly se a srůstaly. Řezné a bodné 
rány na těle se zacelovaly a pohmožděniny splaskávaly. Celé tělo se mi 
zregenerovalo. Slabost a bolest pominula, moje smysly zbystřily. Posadil 
jsem se a tázavě sledoval ženu, která ztichla, pohlédla na mě a bílou hmo-
tu vstrčila do pusy. Polkla. Jako jsem se já vyléčil, ona před mýma očima 
mládla, vrásky se vyhlazovaly, pleť vypadala zdravější, vlasy se prodloužily 
a zvlnily. Jen oči a ústa zůstaly podobné rybím. 
„Co? Jak?” chtěl jsem vyslovit pár otázek, ale přerušila mě zamračením 

a vztyčením ukazováku pravé ruky.
„Odteď jsi vodní muž, nesmrtelný, pokud se budeš držet pravidel. Pře-

dám ti potřebné vědomosti, mluvení mě unavuje,” přiložila mi obě ruce 
na hlavu a já ucítil, jak se ke mně přisála. Zatmělo se mi před očima, příval 
informací mi zahltil mysl, a já se propadl do chaosu. Hlavou mi probles-
kovaly obrazy minulosti, topení lidí, krmení, hrozby a další vědomosti. 
Chvěl jsem se a trhal sebou, ale informace do mě proudily dál. Nakonec 
jsem omdlel. 
Když jsem se probudil, stále jsem ležel nahý na vyhlazeném kameni 

uprostřed jeskyně. Z horního otvoru na mě dopadala měsíční záře úplň-
ku. Říční bohyně byla pryč a od té doby jsem ji už nikdy nespatřil. Zavolal 
jsem na ni, ale odpovědí mi byla jen ozvěna mého hlasu v temné jeskyni. 
Cítil jsem se jako nový člověk. Ne, s člověkem jsem už neměl nic spo-
lečného. Byl jsem znovuzrozený. Stal jsem se něčím jiným, tak odlišným 
od svého předchozího lidského já. Moje pleť získala bledší barvu. Viděl 
a slyšel jsem lépe. Když jsem rozevřel prsty na nohách, spatřil jsem, že se 
mi protáhly a prostor mezi nimi vyplnily blány. Na rukách jsem měl blány 
drobnější, nehty mi slezly a konečky prstů se zakulatily. Přejel jsem uka-
zovákem povrch kamene a vnímal citlivěji všechny nerovnosti a chvění. 
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Bohyně říkala, že jsem se stal vodním mužem, rozpomněl jsem se. Se-
bral jsem odvahu, zhluboka se nadechl a sklouzl do vody. Celé tělo mi 
začalo reagovat na přicházející podněty. Z vody jsem získával informace 
o svém okolí, cítil jsem každou rostlinu, kámen i rybu v dosahu něko-
lika metrů. Přes oči se mi přetáhla průhledná víčka a já viděl lépe než 
na souši. Několika tempy jsem se potopil ke dnu a naplněn štěstím si 
prohlédl vodní říši. Plaval jsem, honil ryby, proplul jeskynním tunelem 
do řeky a radoval se ze získaných schopností. Nemohl jsem se nabažit 
objevováním podvodních zázraků. Po několika hodinách pod vodou 
jsem si uvědomil, že nepotřebuji dýchat. Drobné otvory za ušima mi 
zajišťovaly kyslík. 
Celý zbytek noci jsem neúnavně proplouval řekou a  seznamoval se 

s novým prostředím. Skoro bych zapomněl, že mě včera nechal Vrati-
slav ubít k smrti a pohřbil v temných vodách. Přemýšlel jsem, že zůstanu 
v bezpečí pod vodní hladinou a na svět na pevnině zapomenu, ale nako-
nec jsem neodolal a rozhodl se vynořit. Podplaval jsem několik dřevě-
ných pramic rybářů z naší vesnice. Poznával jsem známé tváře, přátelům 
jsem do sítí nahnal větší ryby a jednomu z mužů, které jsem nesnášel, 
jsem se pomstil a vložil mu do sítě kameny. Z vody jsem se vynořil až 
v  rákosí na druhém břehu řeky, naproti naší rybářské vesnici. Doufal 
jsem, že bych mohl zahlédnout svoji milovanou Lidmilu. Splnilo se mi 
to, ale ne tak, jak bych si přál. 
Na skále čnící nad řekou jsem zahlédl srocení lidí. Podle počtu to mu-

sela být skoro celá vesnice. Vzpomínal jsem, co je dnes za významný 
den, že se na posvátném místě schází v  tak hojném počtu, ale na nic 
jsem si nevzpomněl. Na skalní plošině Vratislav oddával manžele, soudil 
a  trestal zločince, přinášel oběti říční bohyni a dalším našim bohům. 
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Lidé v  průvodu postupovali úzkou cestou vzhůru, vedeni samotným 
velmožem. Vratislava jsem poznal bezpečně podle lesku zlatých ozdob 
na koženém brnění a připnutém meči u pasu. 
Průvod vesničanů se rozestavil na planině vysoko nad řekou, rozmístil 

se v půlkruhu a se zaujetím sledoval Vratislava. Statný muž se posta-
vil na okraji skály a  poklonil se řece. Obrátil se ke svým poddaným 
a ke mně dolehlo hučení jeho hlasu. Nerozuměl jsem o čem mluví, vítr 
jeho slova odvál a šumění vln je přehlušilo. Sledoval jsem napjatě dění 
a všiml si, jak dva ozbrojení strážci přivedly před svého pána mladou 
ženu. Moje krásná Lidmila stanula zpříma proti svému otci, který se jí 
na něco dotazoval. Dívka odpovídala, zástupy lidí hučely nesouhlasem. 
Z dálky druhého břehu řeky jsem neslyšel, o čem se baví. Trápilo mě to, 

reakce vesničanů se mi nelíbila. Nenápadně jsem vyplul ze svého úkrytu. 
Zachytil jsem se plujícího křoví, abych se zčásti maskoval, protože na 
řece plulo několik pramic. Nechtěl jsem, aby mě rybáři z vesnice spatřili. 
Hovor na skalním výběžku přešel v hlasitou hádku doprovázenou má-
váním a rozhazováním rukou. Něco závažného se dělo. K velmožovým 
nohám se s pláčem a prosbami vrhla jeho manželka. On stál neústupně 
na svém místě u okraje skály a rukou pokynul dvěma strážcům, kteří 
stáli za dívkou. Poznal jsem v nich stejné muže, kteří mě bili a týrali, 
a na prahu smrti vhodili do vody. Ozbrojenci přistoupili z každé strany 
k  Lidmile, pevně ji chytili a  dotáhli ke kraji útesu. Vratislav odstrčil 
kvílející manželku, otočil se, ukázal na řeku a vykřikl rozkaz. Muži se 
pohnuli.
Lidmila s výkřikem hrůzy padala vstříc vodní hladině. Zařval jsem pře-

kvapením a zlostí. Dívčin otec ji kvůli mně odsoudil jako cizoložnici 
k  smrti. Ponořil jsem se, zabral rukama i  nohama, podplaval několik 
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rybářských loděk a rychlými tempy směřoval k padající Lidmile. Dvacet 
metrů výšky její tělo překonalo během pár úderů srdce a s mohutným 
šplouchnutím dopadlo na vodní hladinu. Voda se rozstříkla na břeh 
a postříkala hlouček dětí, které si podívanou nenechaly ujít. K dívce mi 
zbývalo několik osudných metrů. Metrů, které mi chyběly k její záchra-
ně. Dívčí tělo před mým zrakem protrhlo hladinu, prudce si razilo cestu 
vodou k mělkému kamenitému dnu až se zastavilo o vyčnívající skálu. 
Ryby z okolí se rozprchly. Plaval jsem, jak nejrychleji jsem mohl, ale 
osud byl proti mně, nepřál naší lásce. Slyšel jsem zvuk trhání masa lá-
mání kostí, jak ostrý výčnělek pronikl do dívčích zad. Dívčí tělo ztuhlo, 
ruce a nohy klesly podél těla a k hladině vystoupalo několik vzducho-
vých bublin. Řeka se zbarvila krví. 
Z břehu jsem slyšel radostný výskot dětí a souhlasné výkřiky vesničanů 

z vrcholku skály. Neviděn, v dostatečné hloubce a krytý rozdmýchaným 
říčním bahnem a  krví, jsem svoji dívku uchopil do náručí. Kulatými 
prsty jsem hladil její vlasy a cítil, jak ji opouští život. Řval jsem do vody 
svoji bolest a bezmoc, ale lidé na břehu viděli jen shluky bublin. Zavřel 
jsem její nevidoucí oči a přikryl obličej dlaní. Plakal jsem a přál si ji 
zachránit. Chtěl jsem mít moc nad životem jako říční bohyně, která 
mě zachránila od jisté smrti. Moje ruka bezděčně překryla Lidmilina 
ústa a z hlubin mého podvědomí ke mně připlula potřebná informace. 
S umírající dívkou jsem se potopil do středu říčního koryta a vybavoval 
si vědomosti, které mi předala bohyně. Věděl jsem, že nejsem bůh a ne-
dokážu člověka oživit, ani z něj udělat vodního muže. Kouzelnou moc 
jsem v sobě ale objevil.
Jako při našich mileneckých radovánkách, hladil jsem Lidmilu po čer-

ných vlasech a něžným hlasem k ní promlouval slova lásky. Věděl jsem, 
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že mě neslyší. Teď ještě ne. Přitlačil jsem ruku na její ústa a soustředil se 
na to, co musím udělat. Na dar nebo prokletí, které na má bedra vložila 
říční bohyně. Silou své magie jsem uchopil dívčinu duši a přitahoval ji 
k sobě. Bránila se, kroutila a snažila se mi vytrhnout. Chtěla svobodně 
opustit umírající tělo a  vznést se do nebe, ke slunci. Nepustil jsem ji 
a mé moci nedokázala odolat. Ozval se zvuk podobný trhnutí a Lidmi-
lino tělo v mém náručí ochablo. V dlani jsem držel bílou průhlednou 
kuličku. S údivem jsem si ji prohlížel. Připomínala mi vločku nebo cho-
máček peří. Jestlipak moje duše, kterou vytáhla říční bohyně, vypadala 
stejně? Netušil jsem. Byla to první duše, kterou jsem člověku odebral. 
Uvědomil jsem si, že duše jsou pro mě zdrojem života. Abych mohl žít, 

musí nějaký člověk zemřít. Polknutím lidské duše při úplňku mi pro-
dlouží život o další měsíc. V koutku mysli jsem zahlédl vzpomínku říční 
bohyně a spatřil ohromnou jeskyni s tisíci nádobami, plnými lidských 
duší. Dokud je nepozřela, užívala si jejich společnosti. Kulička pulzovala 
a přelévala se v mé ruce. Chtěla uniknout, ale já věděl, že tento poklad se 
mnou zůstane na věky věků. Přesně jak slíbila bohyně. 
Sevřel jsem Lidmilinu duši v pěsti a ucítil záchvěv jejího vědomí. Pro-

mlouvala ke mně. Nechápala, co se stalo, a prosila, abych ji osvobodil, 
aby se vydala na cestu k našim bohům. To jsem nemohl, miloval jsem ji 
a chtěl být s ní. Promlouval jsem k ní, ale zatím nerozuměla. Věděl jsem, 
že časem se to naučím jako říční bohyně a budu si užívat její společnosti. 
Lidmila i já jsme zemřeli, ale přesto jsem se radoval. Pustil jsem dívčino 
bezvládné tělo a nechal ho odnášet proudem. V hlavě se mi rodil plán. 
Doplul jsem ke své rybářské chatrči na břehu řeky a  počkal do se-

tmění. Pod rouškou noci jsem odnesl všechny hliněné hrnky a nádoby 
s pokličkami. Pulzující kuličku Lidmiliny duše jsem vložil do malého 
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hrnku, který mi kdysi věnovala, a bezpečně ho zavřel pokličkou. Opa-
trně jsem odplul do jeskyně, kde mě říční bohyně oživila. Tady jsem se 
rozhodl žít a ukrývat se. Jeskyně byla k tomu přímo stvořená. V zadní 
části jsem našel hluboké schodovité výčnělky ve skále a na jeden z nich 
uložil hrneček s Lidmilinou duší. Předtím jsem na něj ostrým nožem 
vyryl podobiznu ženy.
Další prázdné hrnečky jsem položil na dlouhou skalní římsu. Bylo po-

třeba je naplnit. Byl čas na pomstu. Skočil jsem do temné vody. Rychlý-
mi tempy jsem rozrážel vodní masu a proti proudu zamířil k naší rybář-
ské vesnici. Vratislava a jeho biřice čekala nezvaná návštěva. 
*
Zahnal jsem vzpomínky a  vrátil hrneček zpátky na poličku. Byl čas 

na rozhovor s mým zajatcem. Muž mě sledoval očima plnýma strachu 
a hrůzy. V panice ustupoval do stínu skály, dokud mu v dalším pohybu 
nezabránil řetěz. Nedivil jsem se mu, kdybych viděl to, co on, taky bych 
se bál. Už dávno jsem ztratil své lidské rysy. 
Moje tělo bylo mrtvolně šedé, na velkých chodidlech jsem měl plovací 

blány a konečky prstů a rukou mi zdobily kulaté paličky. Lidská kůže 
mi zmutovala do směsi plazích a rybích šupin. Nechodil jsem nahý jako 
nějaké zvíře. Ne, že bych se styděl, ale z praktických důvodů jsem nosil 
zbytky neoprenových kalhot, které mi zakrývaly penis, aby mi ve vodě 
nepřekážel a nepřišel jsem o něj. Muže zaujala moje hlava, na kterou 
vytřeštěně hleděl. Podobal jsem se říční bohyni. Zbytky hnědých a ze-
lených vlasů mi splihle visely nalepené na lebce. Oči se mi zvětšily, čer-
né panenky rozšířily, obočí vypadalo, a  když jsem mrkal nebo plaval 
pod vodou, překryla je bledá blána. Pokud jsem je zavřel, zmizely pod 
tmavým víčkem. Nos se mi zploštil a ústa zakulatila. Lidské zuby mi 
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vypadaly a na jejich místě narostlo množství malých pevných jehliček. 
Kdysi jsem je používal jako zbraň, protože kousat jídlo jsem nemusel. 
O uši jsem přišel před pár lety při boji s nějakým zmutovaným rakem. 
Už mi nedorostly a z boku hlavy zůstaly jen dírky, které mi k poslechu 
zvuků stačily. 
Usmál jsem se na vojáka, ale ten se natlačil víc do výklenku ve skále. 

Nejspíš jsem nevypadal moc přátelsky a přívětivě.
„Pověz mi o světě na povrchu. Vyprávěj mi, jak lidé žijí,” požádal jsem 

ho a raději si odsedl, aby se mě nebál. Pohlédl na mě s údivem ve tváři. 
„Ušetřím tvůj život a dám ti zásoby na několik měsíců,” zalhal jsem mu 
a ukázal směrem k rozsvícené chodbě na povrch. Slibem nikdy nezar-
moutíš.  
Muž se uklidňoval, zpomalil se mu dech, ale dál mě ostražitě pozoro-

val. Jeho oči těkaly ze mě na vodní hladinu a osvícené schody na povrch. 
Sebral odvahu a posunul se ke mně blíž. Upřeně mi hleděl do očí. Zo-
pakoval jsem otázku a vyčkával na odpovědi. Voják po chvíli něco za-
mumlal, rozhýbal zdravou ruku a něco mi ukazoval. Klepal se do hrudi, 
gestikuloval a z úst mu vycházely nesrozumitelné zvuky. Teď byla řada 
na mě, abych byl udiven. Nepoznával jsem žádnou ze známých řečí. 
Jeho pohyby nebyly ani řečí znakovou. Nechápal jsem, co muž předvádí. 
Zmocnil se mě špatný pocit, že se nic nedozvím. 
Trochu jsem zalitoval, že jsem bez rozmyslu zabil tu skupinku lidí 

před půl rokem. Jenže byl úplněk a já začínal být šílený, že nemám další 
duše. Neudržel jsem se, abych je zajal a zkusil vyzpovídat, v záchvatu 
beznaděje jsem je všechny zmasakroval. No, všechny ne, jedna dívka 
stačila uniknout na druhý břeh a  já ji nedostihl. Díky své pomalosti 
jsem přišel o jeden měsíc života navíc, což mě rozčílilo, takže jsem první 
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duši pozřel hned na místě. Ostatní bezpečně uložil do hrnečků v jeskyni. 
Myslel jsem, že tam odkud přišli, jich přijde víc. Ve své nadutosti jsem 
neprozkoumal jejich vzpomínky ani s nimi nepromluvil. Samozřejmě, že 
nikdo další za celého půl roku nepřišel. 
Muž nepřestával skřehotat a  gestikulovat. Se zaujetím mě sledoval 

a zřejmě se opravdu snažil mi všechno vypovědět. Nerozuměl jsem mu 
ani slovo a brzy mě to přestalo bavit. Přiblížil jsem se k němu na dosah. 
Zpozorněl. Moje ruka vystřelila k jeho krku, chytla ho a jedním pohy-
bem jsem mu zlomil vaz. Druhou ruku jsem přitlačil na ústa a zkušeně 
mu z těla vytrhl duši. Povaloval jsem si ji na dlani. Problikávala, snažila se 
mi uniknout. Pevně jsem ji sevřel v pěsti. Po letech cviku, jsem se naučil 
získávat z duší střípky jejich vzpomínek. Zavřel jsem oči, soustředil svoji 
sílu a v mysli se mi začaly objevovat vzpomínky mrtvého muže.
Jmenoval se Ralf, aspoň si tak říkal. Narodil se v bunkru po jaderné válce 

a od té doby se pral se životem. Skřehotal a gestikuloval, protože v mládí 
přišel o  jazyk. Viděl jsem jeho putování Evropou, spatřil místa, která 
jsem kdysi navštívil a znal. Místa, která teď byla bez života, zničená, plná 
sutin, popela a krvelačných zmutovaných zvířat. Ralf prošel oba břehy 
Vltavy a já jeho očima viděl pustinu. Široko daleko nepotkal jiného člo-
věka, nenarazil na lidské obydlí. Za posledních deset let prošel všechny 
kouty na pevnině. Bojoval s monstry, přežíval a hledal dál. Poznal jsem, 
že propátral celý tok řeky, na které jsem byl pánem a kde jsem se mohl 
bezpečně pohybovat. Prohlédl pevninu na břehu od Slap až k Mělníku. 
Všude bylo pusto a mrtvo. 
Vojákova bezmocnost a sklíčenost mě zasáhla jako úder blesku. S be-

znadějí jsem pohlédl na chvějící se duši v mé dlani. Nikde v mém dosahu 
nebydlel žádný člověk, žádná duše. Držel jsem v ruce poslední lidskou 
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duši široko daleko. Možná posledního člověka na světě. Poslední sousto, 
které mi může prodloužit život do dalšího úplňku. A co potom? Opřel 
jsem se o chladnou skálu vedle tuhnoucího těla mrtvého muže a zadíval 
se na police prázdných hrnečků a nádobek, kterým vévodil hliněný buc-
láček s mojí životní láskou. Dvě duše – dva měsíce života od zítřejšího 
úplňku.
Hleděl jsem na převalující se vodní hladinu, která ve slabých vlnkách 

narážela na kamenný ostrůvek uprostřed jeskyně. Místo, kde mě říční 
bohyně stvořila. Nevnímal jsem šumění vody ani pohyby zmutovaných 
ryb pod hladinou řeky. Přemýšlel jsem. Do reality mě vrátil až sluneční 
svit, který osvítil mokrý kámen. Nastal den krmení. Podíval jsem se na 
zavřenou pěst. Ralfovy vzpomínky stále útočily na moji mysl, ale já je už 
dávno nesledoval. Rozevřel jsem prsty. Bílá kulička se převalovala po mé 
dlani a pokoušela se odlepit od mé přilnavé kůže. 
„Sbohem,” pronesl jsem do ticha jeskyně a  prudce kuličku nadhodil. 

Bledá hmota se odpoutala od mé dlaně, chvíli se držela ve vzduchu, a na-
konec začala stoupat vzhůru. Sledoval jsem, jak letí vstříc skalnatému 
stropu. Zarazila se o tmavý kámen, zavlnila se, pronikla do něj a zmizela. 
Vstal jsem z chladivé země, zhasl bledé světlo a vzal si do dlaní hliněný 

hrneček. Doplul jsem na skalní ostrůvek uprostřed jeskyně. Cítil jsem 
Lidmilinu přítomnost a zasněně vzpomínal na naše mládí, na milování 
na travnatém palouku, na její žhavé polibky, kyprá ňadra a horké lůno. 
Dívčina duše ke mně vysílala příjemné pocity, znovu jsem pocítil štěstí. 
Zahnal jsem z mysli hrůzy posledních dvou tisíc let, topení lidí, vytrhá-
vání a  skladování duší. Obličeje mrtvých mi splývaly do nezřetelných 
obrysů, dokonce ani Vratislavovu tvář jsem si již nevybavil. Strnule jsem 
seděl na skále, vysílal myšlenky k mé lásce a ona mi odpovídala. 
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Čas v její přítomnosti plynul rychle a já ucítil na své tváří dotek měsíč-
ního světla. Úplněk o sobě dal vědět otvorem na vrcholku jeskyně. Stej-
ně jako při mém zrození jsem pocítil jeho magickou moc. Zavřel jsem 
oči, opřel se o skalní výstupek a poddal se jeho síle. Moje tělo chřadlo 
a dožadovalo se krmení. Bolest se mi rozlévala v celém těle, staré jizvy 
a  rány se otevíraly, kosti se lámaly a  rozpadaly. V dlaních jsem držel 
poslední lidskou duši, zdroj mého života, záchranu. Pud sebezáchovy 
mě nutil ji pozřít.
Praskla mi levá ruka. Hrneček mi vypadl z prstů do klína a zůstal v něm 

ležet. Na břiše se mi otevřelo několik starých ran. Ven se s puchem, jako 
klubko hadů, vyvalila střeva. Napětí v pravé ruce mi dávalo znát, že mi 
ji kdysi rozdrtil padající balvan. Kosti se zlomily a ruka zploštěla. S vy-
pětím posledních sil jsem odklopil pokličku. V duchu jsem byl šťastný. 
Spokojeně jsem sledoval bílou kuličku, která stoupala ke stropu jeskyně. 
„Lásko, až do skonání světa, až do konce života, přesně jak slíbila říční 

bohyně,” zašeptal jsem k Lidmilině duši. Mé tělo se bortilo, kusy masa 
odpadávaly, kosti praskaly a vše se rozpadalo v prach. Přestal jsem vidět, 
cítit a slyšet. Obestřela mě temnota. 
Měsíc v úplňku pokračoval po své dráze, minul otvor v jeskyni a prázd-

ný skalnatý ostrůvek se ponořil do tmy.
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Narodil jsem se 18. března 1973 v Praze, kde žiji 
a  pracuji dodnes. Jsem ženatý a  mám dvě dospělé 
děti.
Na podzim roku 2016 jsem napsal první hororovou 
povídku a pokračoval dál fantasy, sci-fi a detektiv-

ními příběhy. Nechci psát do šuplíku, proto jsem zkusil pár literárních 
soutěží. Mezi mé dosavadní úspěchy patří první místo v soutěži Rokle 
šeré smrti a v soutěži Česká lupa, druhé místo v soutěži O stříbřitě-
lesklý halmochorn a třetí místo v soutěži Zlatá zebra. Mým snem je 
napsat román, ale zatím bohužel nenastal ten správný čas.
Informace o své tvorbě uveřejňuji na webu www.david-urban.cz

David 

URBAN
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P rostě  j en  tak  umřít

„Kap…, kap…“
Naléhavý šepot v temnotě.
„Kde jsi?! Kde jsi?!“
Krom něj stále pouhé „kap…, kap… “
Doznívající „Kde jsi?! Kde jsi?!“
Mysl nabývá vědomí.
„Kap…, kap…, kap… “
Omračující bolest.
Ruce a nohy jsou v jednom ohni. V ústech řeřavý uhlík. V břiše těžký 

balvan.
Poslední vyzývavý šepot.
„Pojď sem!“
„Kap…, kap…, kap… “
Mysl se probouzí. Oči se ztěžka otevírají. 
Všeobjímající temnota není o nic menší, než když zůstávaly zavřené. 

„Kap…, kap…“
Není důvod držet víčka nahoře. Jeden nesnesitelný pocit bolesti pře-
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krývá druhý. Nelze udržet soudržnost myšlenek. Vědomí se snaží posta-
vit na nohy. Nejde to. Konstrukce se stále znovu rozpadá.
Skřípění pantů, jež dle vyluzovaných zvuků trpí skoro stejně jako ne-

božák. Rozhodně více naříkají. Nebožák nemůže. Nejde to. Ústa ne-
odpovídají. Neposlouchají. Jako by nebyla. A přesto je v nich stále ten 
uhlík, který ne a ne vyhasnout.
Kroky nesoucí se po vlhké kamenné dlažbě.
S blížícími se těly přichází do komory krom nezvyklého zvuku i sílící 

světlo. Nohy nesou pochodeň. Už jsou blízko. Přímo tady. Oči příliš 
uvyklé tmy ale musí zůstat zavřené. Nevidí cizího návštěvníka.
Náraz okované boty pod žebra.
„Co ty špíno?“
Malátná reakce.
Udivený nakřáplý hlas. „Hele, pořád dejchá!“
„No podívejme – a ty už jsi nad ním lámal hůl. Měli jsme se vsadit!“ 
„Dal bych ruku do ohně, že bylo po něm.“ 
„A čí?“ Hurónský smích. 
„Jen omdlel. Jsme na něj pořád-moc-mírný.“ Uchechtnutí. 
„Tak pojď ptáčku. Vypadá to, že máš zase chuť si s námi popovídat.“ 
Čísi ruka bere tělo pozbyvší veškerou sílu v podpaží a snaží se jej zdvih-

nout. 
„Bóhové, ten smrdí! A umejt ses taky mohl, prase! Koukni se na sebe. Budu 

celej vod krve a  kdo ví vod čeho ještě. Svině je vedle tebe jak vymydlená 
panenka!“ 
Rázem se připojuje druhá ruka. „Tak polez. Čím dřív to budeš mít za 

sebou, tím lépe pro nás všechny.“ 
Tělo je taženo – o svépomoci nohou nelze mluvit – kamsi. Kamsi. Víc 
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říci není možno. Omamující únava i  bolest znemožňují jakémukoliv 
smyslu i paměti, byť jen zpola, fungovat. Po chvíli cesty zatuchlou chod-
bou je nedbale vhozeno na tvrdé dřevěné křeslo. „Tak – pověz! Nechtěl by 
ses už konečně přiznat? Vždyť to není tak těžký. Ušetříš si tím plno starostí 
a trápení, a nám námahy.“ 
Druhý hlas se připojuje. „Podívej, stačí jen říct, že jsi je schovával. No. 

Vždyť my to vlastně všechno vodříkáme za tebe. Kolik jich bylo a kam pak šli. 
A možná nějaký to jméno. To je všechno. A pak už budeš mít od nás napořád 
svatej klid. To za to přece stojí, no ne?“
„Chm, já ti nevím. Mě přijde, že je to jak mluvit do dubu. Kdybysme mu 

alespoň nechali ten jazyk. Ale takhle? Ztráta času!“
„Asi máš pravdu. A co kdyby nám to napsal? Na psaní nehty určitě nepo-

třebuje.“
Mysl se začíná navracet sama k sobě. Oči se otevírají a rozmlženě za-

chycují ve slabém svitu ohně dva šklebící se obličeje. Rozhovor se nese 
v dosti ironickém tónu.
„To ne, ale ty snad umíš číst?“
„No… ne? A to vadí? Můžeme to přece dát někomu přečíst.“
„A ty jako myslíš, že tenhle umí psát? Hele, jak na nás blbě čumí.“ 
„Asi ne. I když možná by mohl, nezkusíme to?“ 
„Beztak by to s tím přeraženým zápěstím nezvládl.“ 
„Máš pravdu. Ztráta času.“ 
„Navíc nevíš, co by nám naškrábal za sračky, jen aby si chvíli voddech.“ 
„Vo tom neni sporu…“
Tělo slábne, oči se zavírají a myšlenky jsou opět mlhavé.
„Ale tak co tady? Budeme pokračovat, ne? Lepší práce ňáká než žádná.“ 
„Taky pravda, dojdi pro Bertu.“
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Pár kroků, zvuk přehrabování se mezi kovovým harampádím. Tok krve 
zpomaluje.
„Tady je, mrška! Tyhle vostrý holky mám nejradši.“
Tvář ovane závan dechu zkaženého tak, že jej ani přes naprostou otu-

pělost nelze ignorovat. Cizí tvář je příliš blízko. 
„Tak kamaráde, tohle jsme spolu ještě nezkusili, těšíš se na to taky tak jako 

já?“ Děravé zuby procedí spokojený úsměšek. „Se ještě budeš divit, co naše 
lady všechno umí.“
Slova už ale zní z dálky. Lze je těžko rozpoznávat.
„S chutí do toho a půl je hotovo. Podrž mu tu ruku!“
Myšlenky se rozpadají. Svaly povolují. Hlava se pomalu sklání k hrudi.
„A teď sleduj… “
„Kap…, kap…, kap… “
Svět pohasíná.
„Kap…, kap… “

* * *
Temnotu protíná oslňující záblesk.
Šepot.
„Neodcházej!“
„Vrať se!“
Pocit tělesnosti se zvnitřňuje.
Tělesnou schránku drtí neurčená váha okolního světa.
Ostrá bolest v boku násilně odpoutává od těch nejposlednějších mdlob. 

Celé okolí je ponořeno do chaotické změti zvuků. Jejich intenzita je 
ohlušující. Nářek desítek raněných, volání o pomoc, o slitování, o mi-
losrdenství. Řinčení kovu. Drcení plátů a lebek, praskání štítů a kostí. 
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Bitevní scéna dosahuje vrcholu. Ochablé ruce odvalují mrtvolu, kterou 
odlidštilo brnění, pokrývající každý kousek jejího těla a  jež nedovolí 
problesknout skrze kov jedinému náznaku živého tvora. Dovolí ale krvi 
opouštět bezvládného nebožáka. Po litrech. Snad celá kovová figura 
je přetřena do ruda a život uvnitř skrytý již dávno vyprchal do jezírka 
schovaného v trávě pod ní. 
Padlý je konečně odvalen. Po tomto urputném boji se hlava i ruka opět 

zajímají o místo, z nějž bolest vytryskává do celého těla. Bok je nasáklý 
teplou tekutinou. Tunika na dobré polovině své rozlohy zaměnila svou 
původní žlutou za barvu krve. Ne, prakticky celá už říká, že její majitel 
dávno změnil stranu. Dílem se o to postaral oplátovaný spáč, dílem je-
zero pod ní. A dílem ten bolavý bok. Bolí jako čert. A jezero skryté pod 
těly má dva přítoky.
Ta rána není dobrá. Jeden by dokonce řekl, že je zlá. Velmi zlá. Snad až 

smrtelná, být škarohlíd. Ale špekulování o vážnosti zranění uprostřed 
bitevního pole ještě jaktěživ nikoho na nohy nepostavilo. Další boj čeká. 
Možná skoro ten nejtěžší. Postavit se na nohy. Tedy pokud budou ještě 
fungovat. Ruce se hýbají – dobrý začátek. Jen té síly moc není. A  ta 
bolest…
Po chvíli snažení a notné pomoci zlomeného kopí paže konečně do-

táhnou tělo do poměrně vzpřímené polohy. Nohy fungují tak napůl. Ku 
stání to stačí. Tedy s výpomocí toho, co kdysi bývalo hrdou zbraní. Bitva 
dál zuří. Specifická melodie zápasícího kovu toto místo ještě nějaký čas 
neopustí. Ale co dál – není čas se zaobírat tím, co bude za hodinu, když 
život visí na každém okamžiku. Zbraň – kde je? Zdá se, že po zemi 
jich leží nepřeberné množství. V tuto chvíli jsou však až příliš daleko. 
Ha! U boku – tesák. Naděje. Alespoň pro chvíli. Zpředu přibíhá pěšák. 
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Půlka obličeje od oschlé krve – na jedno oko už musí být pro ten proud 
slepý. Helma, kterou měl, asi nebyla dostatečná. Ať si ji sejmul sám, 
aby viděl alespoň poslední obrazy tohoto světa, než navždy vydechne, 
anebo ji ztratil, nemá ji. Ale zato má v ruce sekyru. Zjevně již ne bez 
viny. A v jeho výrazu lze tak také lépe vidět zloba, již chová k někomu, 
koho zřejmě vůbec nezná, avšak o kom mu řekli, že jej má nenávidět. 
Podtrhuje ji jeho varkoč. Tak jako mnozí se již začíná přiklánět na stra-
nu rudých, ale pořád ještě stojí za psem na zeleném poli. Ne, tenhle pes 
nebude přátelský. Rozum s dávkou instinktu náhle rozkazuje paži užít 
tesák ku chabé obraně, ale zkušenost říká, že to nebude stačit. A pokud 
ano, druhý útok už nevykryje. Všechny síly se přesto sbíhají k záchraně 
bezejmenného vojáka, který již skoro vykrvácel. Pes je už tu. Napřahuje 
se…
Obličej zalívá tak dobře známá sprška teplé tekutiny. Zrak rudne. Ruka 

pouští kopí… a otírá si krev z obličeje. Pes už je na půli cesty k zemi 
a jeho holá lebka není tak kulatá, jako bývala. Pravá strana je zbrocená 
krví a její oblý tvar deformují kusy rozbité kosti. Za padajícím psem se 
objevuje žlutá. Kolega pod praporcem. Na tváři má úsměv, v ruce právě 
použitý meč a v srdci radost, že spasil svého spolubojovníka. Takový čin 
se nestává každý den. Dává povzbuzující znamení. Možná ještě není 
vše ztraceno.
Náhle jeho úsměv hasne. Přibíhá další pes. Jsou jako smečka. Dotěrní 

a je jich mnoho. Nikdy si nedají pokoj. Ale co je zkušenému rytíři do 
psů. Odežene je. A když budou moc otravní, ztrestá je zbraní.
Bitva náhle ztrácí svou neodbytnost. Ztratila totiž zvuk. Jako by bylo 

ticho. Jako by tu zas byla jen ta tichá louka, která tu ležela ještě před 
svítáním, než se armády dvou lordů srazily vydobýt zpět, anebo obhájit 
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nově nabytou – záleží na tom, kdo si vybral koho – obchodní dominanci 
na přilehlých územích. A pak samozřejmě hájit nesmrtelné ideály své cti, 
víry a zájmů svého panovníka. Ale ty stejně nikdo nezná. Jen lordové, kte-
ří je nechali sepsat na zažloutlé pergameny a vyslanci, kteří jimi zahrno-
vali sousední pány a krále. Tak taková. O co ale mysli ulehčilo odpadnutí 
řinčení chladného kovu, o to více ji zaměstnala bolest v boku. Bolí. Bolela 
strašlivě už předtím. Bolela celou dobu. I tak je ale teď intenzivnější. Je 
to tím tichem? Jako by se zesílila. Ruka oproštěná od trosky starého kopí 
chce přikrýt ránu. Místo pocitu vlhkosti ale na místě nahmatává něco, co 
tam být nemá. Vystupující hrot. Ostrý jako trn růže. Jen větší. A železný. 
Náhle se dlani ztrácí. 
Paže dalšího psa vytrhávají ratiště ze zad nevnímajícího nešťastníka. 
Druhá ruka upouští tesák. Zbraň klesá do hlubin tmavě červeného jeze-

ra. Tělo jej brzy následuje. Padá do míst, ze kterých před chviličkou s ná-
mahou vstalo. Škoda sil. Loket proráží hladinu, již už jednou čeřil, a nasá-
klá zem, odmítající přijmout byť jen jednu další krůpěj, hromadí z nového 
zdroje do svých prohlubní další a další život provázející tekutinu. 
V kaluži krve přišel jsi na svět, v kaluži krve z něj odejdeš. Byť bys snad 

pro chvíli vstal, znovu se do ní nazpět vrátíš.
Šťastnější spolubojovník vytahuje ostří po dalším zápase z dalšího dorá-

žejícího psa. Jeho pohled se obrací k místu, kde předtím stál jeho druh. 
Nevidí jej. Na jeho místě je jen další pes. Se zkrvaveným kopím…

* * *
„Mám tě!“
Záblesk.
Jakýkoliv pocit přeruší ten nejsilnější žaludeční stah. Tělo opřené 
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o chladnou zeď se jen stačí naváhnout na stranu a vzepřít se o kamen-
nou zem. Obsah útrob je v  mžiku vyklopen na podlahu. Tedy, pokud 
se dá o nějakém obsahu mluvit. Je to spíš jen směska žaludečních šťáv 
a vody. Po chvíli usilovného dávení, vzdechů, úpění a snahy vyloučit ze 
sebe alespoň ještě část již neexistujícího obsahu se tělo pomalu uklidňuje. 
Nutkavou potřebu nahrazují méně neodbytné pocity. Omračující bolest 
hlavy. Citová otupělost. Tělesná slabost. Silná bolest břicha.
Svaly fungují sotva, spíše vůbec. Vyčerpání velí svalit se na zem. Zby-

tek příčetnosti velí vyhnout se kaluži vyzvracených šťáv. Zesláblé ruce 
uposlechnou rozkaz a po notném záběru vyzvednou tělo do původního 
postavení a nakloní váhu na opačnou stranu. Ubožák unaveně vydechne, 
povolí a dopadne na studenou, vlhkou dlažbu. Mysl funguje. To se ale 
už nedá říci o svalech. Celé tělo bolí a podléhá částečné paralýze. Krom 
břicha. To jenom bolí. Snad ještě od toho zvracení. Tma obklopující tělo 
a  zem, vážící jej k  sobě, zabraňuje jakýmkoliv instinktivním snahám 
o průzkum místa. Relativně bdělé mysli tak nezbývá nic jiného než obra-
cet se sama k sobě. Jsou kladeny všedně nevšední otázky.
„Kde to jsem?“
„Co tu u všech bohů dělám?“
Vzpomínky na místo, ani cestu k němu, neexistují. Stejně jako neexistují 

vzpomínky na svou minulost. Život… a tělo. Podivný pocit navrací myš-
lenky k bazálním otázkám a nutí řádněji je prozkoumat.
„Kde to jsem?“
„‚Kde’ to jsem?“
Ochablá ruka se zvedne a položí dlaň na třeštící čelo. Pocit vnitřní zná-

mosti a sebepoznání je adekvátní zhruba objímání všudypřítomného ka-
mene.
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Snaha zorientovat se v  sobě samém odsunuje vše na vedlejší kolej. 
I místo je nyní vedlejší.
Nejasnost je nahrazena nejistotou, obavami a intenzifikací šoku. A sa-

mozřejmě dále doprovázena nelibými tělesnými pocity. Vzpomínání 
bolí. Ale přináší první plody.
Náhlá rána.
Tak osm stop od hlavy někdo silou trápí železnou závoru, pravděpo-

dobně střežící dveře do této kobky. Vnitřní soustředění mizí rychlostí 
blesku. Nahrazeno je přirozeným úlekem, překvapením a snad i stra-
chem z  následujícího. Oči mžourají směrem ku dveřím, které skrze 
rozeschlá prkna propouštějí dovnitř první záblesky slabého ohnivého 
světla. Víčka se raději zavírají. Jsou stejně pořád příliš těžká. Tělo se 
s  vypětím částečně narovná a  těžce opře o zeď za ním. Náhle závora 
konečně zcela odskakuje a dovnitř vchází muž.
„No konečně! Až bude trocha času, musíš to dát dohromady. Nemám na ty 

dveře celou noc. Tak kde je ta vzpurná krysa?“
Světlo louče je příliš oslňující. Ruka malátně kryje obličej před bodavý-

mi paprsky. Není jisté kdo a kolik. Ale jsou tu.
Výkřik radostného překvapení.
„On žije! On vážně žije! Tak jsi nekecal, ty bastarde!“
Krok. Poplácání stále oslepeného vězně po tváři.
„Chlapče, ani nevíš, jakou jsi mi udělal radost. Už jsem myslel, že nás dá 

zbičovat. Ale ty ne, ty sis to rozmyslel. Dobrá práce. Je vidět, že máš i trochu 
zodpovědnosti a nechceš, aby za tebe trpěli jiní,“ je slyšet upřímnou radost 
v hlase, „nebo ti bylo taky líto minout to krásné ranní představení jako nám. 
Ať to bylo tak, nebo tak, je fajn, že jsi tu zase s námi. Ráno si užijeme, to ti 
slibuju, takže doufám, že se ho dočkáš v plném zdraví a při síle. Přece bys 
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nechtěl, aby tam dovlekli poloviční mrtvolu, že ne?! To by byla ale nanejvýš 
trapná situace. Tak se nám tu zatím do rána pěkně kurýruj.“
Chvilka ticha.
„Dej mi to!“
O mnoho studenější a lakoničtější.
„Tady, pane.“
Tichý klid prořízlo krátké zasvištění vzduchu a praskavý náraz dřevě-

ného toporu na zajatcovu čelist. Ten opět za bolestného skučení objal 
podlahu.
„A víckrát už to nedělej, ty lejno! Jdeme!“
Skřípění dveří, závora, odchod. Doznívající hovor. Poměrně jed-

nostranný.
„Ještě jednou se něco stane, a  nechám ti to narvat do zadku! Pořádně ho 

hlídej! A prohledej ho! Pro jistotu.“
„Jistě. Už se to nikdy nestane. Někdo mu to musel pronést.“
„Jestli se do té ranní popravy něco zvrtne, půjdeš místo něj za katem ty, to 

si pamatuj.“
„Rozumím, pane.“
„A já jdu zase spát, a ty, jestli se ti nezprotivil denní svit, se mne opovaž 

ještě jednou vzbudit!“
„Už se to nestane, pane.“
Pokud předtím výrazné fyzické nepohodlí začalo postupně opadat, na-

dvakrát se teď vrátilo. Chuť krve pocházející z rozseknuté tváře, i vy-
tékající zpod zasažených zubů, dokresluje bolest v  čelistním kloubu. 
Pokud by bylo třeba mluvit, sotva by to šlo snadno. Naštěstí to třeba 
nebude. Nečekanost úderu jen zdůraznila jeho dopady. Ale co. Jako by 
na tom teď záleželo. 
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„Do rána už se nevrátí… a potom? Potom bude asi už konec.“
Bdělost a funkce smyslů se snaží utlumit bolesti. Nejprve je třeba zjis-

tit, co se děje. Až poté zbytek.
Rána. Druhá, třetí. Na okované dveře.
Hlas poskoka, který před chvílí pochleboval tomu… těžko říci, kdo 

to byl. Oči ho neviděly, paměť ho nezná. Pravděpodobně nějaký vyšší 
správce. Koho a čeho – kdo ví? Sejde na tom?
„Doufám, že ti to stačilo, pacholku! Zítřku se nevyhneš, takže už žádný 

voloviny. A zkus si ještě něco a vymlátím ti zuby. Jeden po druhým. Nechceš 
přece, aby si tě všichni zapamatovali s hubou vod krve, jak pliveš kusy zubů 
a krvavý hleny, no ne? A k tomu – každej rád před voprátkou pronese pár 
slov vo tom, jakej je král blbec a von je nevinnej, vo božím soudu a vo ptáč-
cích na nebi. A řeknu ti, pár hlupáků už přišlo na to, že bez zubů a s rozbitou 
hubou… jó, to se špatně mluví. Tak buď hodnej a my budem hodný na tebe. 
V rámci možností, hihi.“
Poslední výhružná rána toporem do dveří.
Není třeba odpovídat. Ani jedna strana o to nestojí. Nebylo ani třeba 

poslouchat. Nic to nezmění.
Kroky po kamenné chodbě brzy utichly.
„Tak opět od znova.“
„Kde to jsem?“
Urputná snaha se soustředit.
Bezvýsledně. Dokáže uchopit pouze sebe sama jako tělo, teď a  tady. 

Opětovná reprodukce událostí posledních chvil. Rozhovor. Činy. Bo-
lest. Rozkazy. Rozmrzelost, naštvání, výhružky i  úleva. Nic víc. Tedy 
předtím. Co bude dál lze domyslet.
„‚Kde’ to jsem?“
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Bez výsledků. Zbytečná otázka.
„Kdo to jsem?“
Stejně tak. Na vlastní minulost je vidět asi jako na materiál protější zdi. 

Podaří se vůbec do ranních hodin pohnout se z místa? Sotva. Nečinnost 
je ale ještě horší. Je třeba znovu se postavit. Svalová neschopnost poma-
lu odchází. Velmi pomalu. Odlišný přístup k problému možná vyjeví 
nečekané. Ruce šátrají po zemi. Čelist bolí. Paže se vzpírají. Tělo se 
přesouvá z  polohy ležmo na kolena. Údy míří ke zdi, po níž plánují 
vyzvednout tělo. 
Drobné cinknutí.
Drobné. Přesto nepatřičné. Dlaň narazila na nečekaný materiál. Ne-

zvyklý objekt. Co to bylo? Už ji má. Drobná skleněná lahvička. Bez 
uzávěru. Užší než palec. Jen lahvička. Prázdná. Kde se tu vzala?
Přičichnutí.
Mysl na okamžik zavířila a pak strnula.
Rychle odtáhnutí zdroje zápachu, který vzbuzuje nejvyšší obezřetnost.
„Myší kmín!“
„Co tu dělá? Pro koho… pro mě!“
Šokovaná mysl rozjíždí spirálu úvah. Snad našla, co hledala.
„Proč je prázdná? Protože jsem ji již vypil! Ne, to není možné. Už bych měl 

být mrtvý… leda že… bych ho stihl vyzvracet.“ Nedávná událost by dávala 
za pravdu. „Ne, to nedává smysl. Nedává… prostě nedává!“ Tělo se převalí 
a unaveně opře o zeď. Tohle bude dlouhá noc. Tak znovu od začátku.
„Jak se sem ta věc dostala? Kdo ji přinesl? Propašoval? Kdo by mě trávil? 

Teď? Podle všeho mi zbývá pár hodin života… Ne, ti co mě zítra ráno vy-
táhnou na laně sotva. Někdo jiný. Někdo, kdo chtěl překazit katovi zábavu. 
Kdo se mi chtěl osobně pomstít a drásala ho představa, že moje smrt nepřijde 



134

ONDŘEJ DOLEŽAL - PROSTĚ JEN TAK UMŘÍT

z  jeho rukou. Kdo nechtěl, abych mluvil, než nadobro vypustím duši. Ale 
o čem? Ne, ne, ne! I ten flakónek ví, že tak to nebylo. Nikdo tu během noci ne-
byl a nikdo mě rozhodně nedonutil vypít ten odporný dryák. Taková situace 
je nepředstavitelná. Tady. S hromadou stráží. Sice jsou všichni nejspíše tupí 
jak motyky, ale pořád ještě slyší a vidí, a to co se stalo, by rozhodně nenechali 
projít bez povšimnutí.
Leda… úplatek za vpuštění a mlčenlivost? Pořádně velký? Tichá dohoda? 

O to spíš by věděli od první chvíle, o co se jedná. Ošálení stráží pomocí poma-
lého účinku jedu a pak rychlé zmizení pod příkrovem noci? To by byl jediný 
důvod, proč mi nepodříznout na místě hrdlo. Jiné výhody takto podaný jed 
nemá. Výměna stráží mezi podáním a  smrtí? Zatloukání před velitelem? 
Možná… A co když mě ošálili a já to vypil s předpokladem dobrých úmyslů? 
Neznámý přítel či velkorysá stráž… velkoryse podplacená stráž… ne, ne, 
puch toho patoku poznám i v horečkách!“
„U všech bohů! Co to tady vymýšlím za kombinace a spiknutí? Jsem ten nej-

větší vidlák, zrozený v úmoru polní práce. Ruce jeden velký mozol, zubů půl 
a chorý hřbet. Kdo by mi asi tak prokázal tu čest, že by se mě snažil zamordo-
vat s vypětím všech sil v předvečer popravy? Jestli jsem něco věděl, buď jsem 
to řekl, anebo už to nestihnu. A pomsta? Za tohle nikomu nestojí. Ne, nikdo 
mě neotrávil proti mojí vůli. Musel jsem ten jed chtít donést sám. Musel jsem 
ho vypít sám! Dobrovolně! Ale proč… a proč bych ho pak zvracel? Proč bych 
se vůbec na prvním místě trávil? 
No, ranní poprava… Ale… co z  toho? Čemu bych tím unikl? Možná by 

zbičovali stráže, to už za to koneckonců také stojí.“ Po tváři přejede drobný 
úsměv. „Ale… podle jejich reakcí jsem měl být už považován za mrtvého. 
Není možnost, jak se ze svalového ochrnutí delší dobu po otravě donutit 
zvracet. Ani ten poskok by mě nezvládl donutit… krom toho, ani by ho to 
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nenapadlo. Ne… musel jsem přežít plnohodnotnou otravu. A zvracení přišlo 
až při návratu k normálu. Proto ještě teď nemohu ani vstát. Ale… ale… to 
není možné. Dávka musela být dostatečná. Celá lahvička. Co dostatečná. 
Několikanásobně překračující potřebu. Jistota je jistota. Takovou otravu ne-
lze bez protiakce přežít. Silně ředěná dávka?“
Přičichnutí.
„Čistý.“
„Mohla to být fingovaná otrava? Jed se speciální krycí  příměsí? Falešně 

umrtvující látka? Sotva. K ničemu by to nebylo. Nikdo mne neodnesl. Nikdo 
nezachránil… selhání plánu? Těžko říct. Kdo by mě chtěl zachránit… kdo? 
Nikoho neznám. Ani sebe. A nejspíš ani nikdo nezná mě. Ne, byla to pláno-
vaná sebevražda. Útěk popravě. Není jiná možnost.“
„Z  jakého důvodu? Kdo ví… vzpoura vůči králi tím, že mu překazíme 

představení, bývá často dostatečným důvodem k zoufalým činům. Oběť za 
poslední akt odporu, vzepjetí pro poslední důkaz svobody.“
„Jak? Někdo to pronesl, nebo byla lahvička dobře schována. Bachař vypadá 

jako lajdák – sotva mě pořádně prohledával. Leda by snad větřil šperky, ale 
pochybuji, že je u mě vůbec očekával.“
„To pro teď stačí. Jak a proč víme. Ale teď… proč jsem pořád tady?“
„Co se tady vlastně událo?!“
„Musel jsem vypadat jako mrtvola. Možná už bylo napůl po mně. Hlídač 

mě našel a běžel za nadřízeným ohlásit selhání… a pak se vrátili a zjistili, 
že jsem… ne, ne, ten břichoun už něco tušil a jeho pohůnek už také dávno 
věděl, že zde neleží zdechlina. Musel mě vidět už předtím. Oba mě museli 
vidět.“
„Takže jinak – z nějakého neznámého důvodu jsem vyklopil obsah té skle-

něnky do svého chřtánu. Čekání, působení, paralýza a návštěva stráže – ka-
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tastrofa – vězeň si troufl zemřít o pár hodin dřív. ‚Co teď? Přijdu o hlavu? 
Nejméně o ucho! Rychle za přednostou, chytrá hlavička něco vymyslí.‘ Už je 
tu. ‚Hrůza! Spiknutí! Vzpoura! Rouhání a svatokrádež!‘ Na hlavu nevin-
ného žalářníka se sype směs urážek, kleteb a úderů slovy i pěstmi.“
„‚Do prdele! Do prdele! Co teď dělat? Jak se spasit? Přijde trest, potupa a de-

gradace! Životní selhání! Sbohem, sladká komnato, sbohem zlaťáčky, sbohem 
klidné stáří s plnými číšemi… Mrchožrouti už mi krouží kolem hlavy a pe-
rou se o moje místo na slunci! Ne! Já se nevzdám, moji kůži nikdo nedostane! 
Však už jsme vybruslili z horších situací a ošemetnějších šlamastyk. Musí se 
to jenom trochu promyslet. To chce čas. Hlavně nic neuspěchat! Mrtvola už 
víc nevychladne a rozhodně ji nenapadne nikam utíkat, nebo nás naprášit.‘“
„‚A ty, pitomče, ty tu zatím hlídej, a kdyby se někdo objevil, skrývat a za-

pírat! A opovaž se ještě něco posrat! Já jdu vymyslit, jak uhasit požár, než se 
přespříliš rozhoří. Kdyby zatím něco, třeba kdyby se ještě sám od sebe vypařil, 
tak si prosím radši zaraž kudlu do břichu, ať mi alespoň jednou ušetříš práci, 
a ať mám nějaké materiály pro vysvětlování. Díky.‘“
„Zdroj výčitek těchto a  mnoha dalších se odkolébal pryč. Chvíle ticha se 

vzpurnou mrtvolou. Pohled na svoje selhání, které i se zavřenými ústy mlu-
ví o  exemplárním potrestání shora, není zrovna nejlákavějším způsobem 
trávení přespříliš časného rána. Zavřené těžké dveře cely poskytnou alespoň 
trochu útěchy před neodbytným hlasem svědomí, skrze nějž nebožtík ne-
smlouvavě káže svá obvinění.“
„‚Co to?‘“
„Podivné zvuky za dveřmi.“
„Zvuky, tam, kde bylo ještě před chvílí mrtvo!“
„‚Ta falešná štětka zvrací!‘“
„‚Kdo zvrací – nechcíp!‘“
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„‚Protože jak říkával po krčmách můj dobrej vožralej děd Guznod, budiž 
mu země lehká, než se s ním utrh sedlářův vývěsní štít – ‚dokud kolem sebe 
blije, vsázím zlatku, že i žije‘.‘ Honem za přednostou, snad ještě nic nepod-
nikl.“
Po chvíli se oba vrací – biřic, který se právě znovu narodil, a jeho pán, plný 

zdrženlivého optimismu. Chvilka laskání dveří.
Hle, sebevrah ve svém konečném díle neuspěl. Vyhrocená situace je zachrá-

něna. Jsou spaseni. Nalezli mě při vědomí, nikdo další nic neví a tihle budou 
mlčet jako hrob. A  já si tu zprávu už ráno do něj taky odnesu. Selhání je 
ututláno. Pro někoho štěstí. Očividně. Ale teď… vypadal jsem jako mrtvý. 
Jako mrtvý!“
„Ne, to není možné přežít. Tuhle lahvičku ne.“
Chvíle myšlenkového ticha.
„Co si to namlouvám? Že z nebes sestoupila boží ruka a přivedla mě k živo-

tu? Proto, abych umřel o půl dne později? Směšné… Nechme to raději uležet. 
To se vysvětlí.“
„Kdo tedy jsem? Proč neznám barvu svých vlasů, ale vůni myšího kmínu 

a sílu jeho působení instinktivně ano? Kde to u všech hvězd jsem? Kdo to 
jsem? Co si pamatuji naposledy? No snaž se. Překonej tu bolest.“
Ruce usilovně, nakolik jim to ochablé svaly dovolí, drtí lebku. Snad se 

pod tlakem rozfunguje.
„Co vím jako poslední?“
„Co vidím jako poslední?“
„Ať se to zdá být pouhým snem anebo fantazií, ať je to něco!“
„NĚCO!“
Nekonečné chvíle usilovného sebezpytu.
„Nějaké…“
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„Nějaké… pole. Pole. Bitevní pole. Krvavé pole. Všude řinčení zbraní. Všu-
de krev. Všude mrtvoly. Všude ztracené životy. A já. Já. Jen já. Ležím. Vstá-
vám. Padám. Zranění.“
„Museli mne zajmout. Uzdravil jsem se. A teď mě za odbojnost pověsí… 

uzdravil. Z toho jsem se neuzdravil. Rozhodně ne tady. A rozhodně se o mě 
nepostaral panský felčar. Ne o mě. A ne aby mě pak popravili. Soudu nebylo 
ani třeba. Co ta rána v boku? Proč ji necítím?!“
Ruka sjíždí pod rozedranou košili. Usilovně, a přitom pečlivě, projíždí 

celý bok. Znovu a znovu.
„Necítím ji, protože tu není. Protože… to nejsem já. Protože jsem to nebyl 

já. Protože jsem tam umřel. Protože jsem tam umřel a nebyl… jsem to já!“

Záblesk. Ale jiný. Jasnější. Vnitřnější. Záblesk paměti.
Ruka vráží dýku mezi žebra. Tělo padá na oltář. Krev stéká po stu-

deném kameni. Místo kolem ozařují nocí podtržené hranice. Hvězdy 
zašly. Měsíc se ukryl. Život skončil.
„Aname!“
„Aname!“
„Tohle není ten šepot jako předtím. To jsem já! Můj hlas!“
„Aname! Co jsi to provedl?!“
Obrazy se začínají vršit. Mysl je náhle přetížena vzpomínkami, z nichž 

každá drtí jak tisíc let utrpení. Tolik smrti. Tolik, a přitom jen pár. Ale 
tolik na jednoho. Na jednoho je i jedna moc. A teď tolik. Tíha je zni-
čující a  její váha vytrhává tělo přes všechny obtíže z  dosud poměrně 
klidného dlení. Trpící se překlání do kolen a tluče hlavou o zem. Rve si 
vlasy. Snaží se vytlouci obrazy z hlavy. Anebo je alespoň utlumit, srov-
nat, zpomalit, utřídit, zjemnit. Jen ne tolik intenzity, tolik naráz. Tolik 
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bolesti. Řve. A v hlavě mu pořád šeptá onen hlas. Šeptá a zároveň křičí. 
Znovu a znovu. A on řve.
Rána. Druhá, třetí. Silnější než předtím.
„Ticho tam, ty hovado!“
„Neměl jsi to pít! Teď si trp. Ale potichu! Já chci spát! Ještě jednou a pověsím 

si tvůj zub na krk!“
Rozzlobené ostré kroky rychle hasnou.
Úleva. Moment vyrušení, který zastavil proud myšlenek, jež se zacyklil 

a mlel smrt s utrpením stále od počátku jak mlýnské kolo.
Úlek pomohl úniku. Mysl se dokáže soustředit už i na jiné věci. Tělo se 

unaveně pokládá na podlahu. Je studená, chladí. Až moc. Nelze tu zů-
stat celou dobu. Sice to bude zítra stejně jedno, ale zuby hrající písničku 
ruší a třesoucí se tělo odvádí od úvah. Vězeň se opět přesouvá ke zdi 
a balí se do sebe. A teď zpátky. Lze jít ještě zpět? Po událostech posled-
ních okamžiků? Sotva. Jen… jinak kupředu. Tedy – kupředu.
Paměť je náhle až příliš jasná. Obrazy se nakupily a porozumění je pří-

tomné. Minulost ale nevypráví historii nešťastníka, který skrčen u zdi 
anonymní cely čeká na brzkou smrt za provinění, které snad ani nespá-
chal. Tento příběh nezná. Nepotřebuje ho znát. Nechce ho znát. Není 
jeho. Není. Zato zná jiné věci. Věci. Děsivé věci. Strašné věci. Mocné 
věci. Věci, jež náleží pod správu jen bohům.
Zná příběh.

Zná příběh muže. Starého muže. Tak starého, že i on sám byl překva-
pen, proč je stále naživu. Znalého muže. Vzdělaného. Ve věcech lid-
ských i božských. Málokterá znalost ale prodlužuje život. A zde nebylo 
výjimky. A proto, ač stále při síle ducha a snad i těla, věděl, že jednou 
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se i jeho čas nachýlí. Jednou i jeho strom shodí naposledy z větví listy 
a jeho kmen se svalí k matce zemi a on uvolní tak místo pro nové strom-
ky. Zde však již nastalo výjimky. Starý muž se odmítl tomuto osudu 
poddat. Stařecká revolta. Proti osudu, smrti, a zapomnění. Každý ví, že 
není na tomto světě překážky boží vůli, a tak se muž znalý bohů rozhodl 
hledat pomoci u těch, jimž celý život věrně sloužil. Znalosti napověděly. 
Zkušenosti doplnily. Nelze žít věčně světem se stejným tělem. Jsou ale 
způsoby, jež spasí od úplné smrti. Zatímco tělo již pod příkrovem hlíny 
hnije, duše člověka odebírá se na onen svět. Tak proč ji tu chvíli nepo-
zdržet? A kdo jiný hodí se pro takový akt lépe než sám průvodce duší, 
mocný Raún, jenž tváří přívětivou jako vycházející jarní slunce hledí 
vstříc branám do města mrtvých, a  okápěnou tváří kostnatou otočen 
je do živého světa? A když tváře otočí, pak dějí se věci, jež si živí ani 
mrtví nejsou s to představit. A u takových nohou je třeba klečet a prosit 
o možnost setrvat ještě tam, kde zelená tráva prorůstá pláně.
Není ale v tomto světě věcí zadarmo, a božská privilegia se draze platí. 

Je proto třeba nejvyšší oběti – sebeobětování. Když má bůh dáti nejvyšší 
dar, žádá nejvyšší oběť. A také plnou důvěru a vložení osudu do jeho 
rukou. Jak paradoxní cesta k nesmrtelnosti – zabít se. Není ale jiné cesty. 
Situace si to žádá. A nebýt toho, moc let už by po této zemi nohy stejně 
chodit nevydržely.
Tedy rozhodnutí padlo, oltář byl připraven, rituál byl proveden. Vše 

bez chyby. Bez jediné chyby, v souladu se starým textem, jehož přepis 
měl stařec doma. Obšírný výtah, jejž kdysi pořídil při návštěvě starobylé 
knihovny na ostrově Enili, v časech, kdy se pořád ještě cítil být mladí-
kem, ač mu již čas odvál na čtyři desetiletí. Text byl kompletní. Rituál 
byl kompletní. Zbýval poslední krok – tam v Ogof Ryn, v Rokli zoufa-
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lých – neb kdo jiný než ti zcela zoufalí, před smrtí, která je tak běžnou 
věcí, se utíkají k samotným bohům, a riskují více než život, aby dosáhli 
výše než lidé. Aby získali více než lidé. Rituál byl kompletní. Poslední 
krok. Paže se vší silou zarazily tenkou dýku do hrudi na předem určené 
místo. Srdce naposledy udeřilo a pak se zastavilo. Tělo bezvládně kleslo 
na kamenný blok. Rituál byl hotov. Raún byl spokojen. Přistoupil na 
dohodu. Uzavřel brány, otočil tvář a poslal duši zpět. Poslal ji zpět do 
světa mezi živé.

„Aname, Aname… co jsi to provedl? Chtěl jsi žít navždy a místo toho… 
věčně zůstáváš na tomto světě… ale tak… se skutečně stát mělo… tak co se 
zvrtlo? Co proběhlo špatně? Raún vrací moji duši na zem. Zas a znovu, až 
do skonání světa. Taková byla smlouva. Smlouva platí. A přesto… přesto 
věci nejsou, jak by měly být. Kde je ta chyba?“
Mysl dumá. Vzpomíná nakolik může. Přehrává si desítky let svých 

studií i zkušeností. Ubožák není zoufalcem uvrženým mezi čtyři stěny, 
odsouzeným zemřít. Je opět Anamem, znalým a zkušeným, správcem 
věcí božských zde na zemi.
„Tak kde jsi udělal chybu?“
Jiskřička.
„Pro Slunce a Měsíc na nebesích! Já hlupák! Proč mi to tehdy nedošlo. Jak 

jsem mohl být tak slepý? Duše! Ta duše! Jen duše! Jen ji nepřijímá do svých 
bran. Vrací ji zpět na povrch. A dál nic. Jdi si svou cestou. Běž, kam tě to táh-
ne! A bloudící duše hledá tělo. Ale ne ledajaké tělo. Jen tělo, které hledá duši. 
Které usilovně hledá svou duši a touží po ní. Neskonale po ní baží. Takové 
bloudící duše se pak nevtělují do královských synů, do bohatých dědiců, a ani 
do modré krve. Takové duše se vtělují do těl nebožáků, z nich byl život ná-
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silím vyrván! Do těl, která měla ještě desetiletí chodit po zemi, a místo toho 
příliš brzo padla do trávy. Taková těla se cítí okradena, oloupena, a ze vše 
sil hledají to, co, jak věří, jim náleží. Taková těla, zmírající násilnou smrtí, 
zmírající předčasnou smrtí… zmírající… strašlivou smrtí, si váží potulné 
duše. Není tomu jinak. Nebylo tomu jinak a nebude tomu jinak. Navždy. 
Není jiné cesty, jak utéci smrti. Ale teď… není cesty, jak utéci koloběhu utr-
pení. Ach Aname, co jsi to učinil?“
Tělo se opět zoufale pokládá na podlahu a pláče. Dlaněmi bije do ka-

mene.
„Co jsem to učinil? Jak jsem to mohl přehlédnout. Ten přepis… musel jsem 

to vynechat. Určitě tam byla poznámka. Něco. Nějaké varování. U  všech 
hvězd, nedovtípil jsem se toho, a ještě jsem zle do knihy zapsal. A takový je 
teď můj trest. Navždy bloudit mezi smrtí a utrpením. Po nebožácích, kolik 
jich země nese.“
Nehty zoufale drásají stěny.
Tisíckrát k smrti odsouzený štká nad svým osudem.
Jiná jiskřička. Snad naděje.
„Ledaže… smlouva není dokončena. Smlouva trvá a je udržována. On ji 

ale neporuší. Musím já. Poruším svůj slib. Závazek plné oběti a úcty znevá-
žím. Zneuctím Raúna. Tím se vůči mně vyváže a ihned mne pošle na věč-
nost. Možná mě ztrestá, ale co. Co může být horší, než tohle? Navíc to snad 
pochopí. Tak… výborně. Vždy jsem si věděl rady. Není tomu dnes jinak. Teď 
jen se dostat pryč odsud a pak provést svůj hanebný a bezbožný čin. Ale jak?“
„Bude třeba přijmout ještě jednu smrt. Nakonec, jsou i horší věci než šibe-

nice. Třeba Kegiho hříbková polévka na studiích. A že jsem se jí něco naje-
dl… Jednou to ještě zvládnu. A pak, stůj, co stůj, uteču zpět do Ogof Ryn 
a ukončíme tenhle směšný koloběh. Při příštím probuzení už budu vědět, co 
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je svět světem. Duše si na ty cesty začíná zvykat. To půjde. Stačí jen věřit. 
A Tudfula mě bude v mé naději ochraňovat. Slyš světe, tak jsem se rozhodl 
já, starý Anam, a tak se stane!“

Čas plyne a odsouzenec plánuje svůj posmrtný život. Rýsuje si myslí 
cestu a budoucnost, jak kdyby se jednalo o nákresy katedrály. Sotva měl 
kdy někdo v cele smrti takovou naději. Sotva by mu kdo v tomto panství 
věřil.

Rána. Jen jedna. Závora odskočila podezřele rychle. Dveře se rozletě-
ly. Tok myšlenek okamžitě ustal. Dovnitř vešel kdosi, pravděpodobně 
opět poskok, s  opět tak agresivním světlem na klacku. Oči se znovu 
přimhouřily. Kroky. Více kroků. A řinčení železa. Muselo sem vejít více 
mužů.
„Tak jdeme, ty bídáku. Doufám, že ses na svůj velkej den pořádně vyspal. 

Budeš totiž potřebovat hódně síly, abys vydržel až do konce představení.“ 
uchechtl se hlídač. „Tak si ho vemte!“ 
Oči už začaly ztěžka rozeznávat tři postavy stojící nad ním. „Zvedej se, 

zrádče!“ praví jiný hlas. „Nechtěj, abysme ti museli pomáhat.“ Tělo odsou-
zencovo se začalo nemotorně zvedat. Silnější než v noci, o mnoho slabší 
než kdy předtím. „Pohni, ty líná kůže!“ 
„Já mu mile rád pomůžu…“ 
„Počkej. Čím víc ho teď dobiješ, tím pomaleji se povleče. Jen ho nech. Však si 

užije dosyta za chvíli a oni nám zatím beztak nikam neutečou.“ 
„No dobře. Já mám času dost. A ty se hejbej, bečko hnoje!“ 
Odsouzenec už stojí. A vidí. V zásadě. Biřici mu nejprve za zády svazují 

ruce. Poté, držíce jej za paže, mu směrují cestu. 
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Dlouhý pochod chodbami vězení ven na povrch. 
Za světlem. Za sluncem. Za nezkaženým vzduchem, nenasáklým mrt-

volným pachem. Alespoň pro chvíli.
„Tak už je to tady,“ říká si, „už aby to bylo za mnou.“ 
„Chvilka bolesti, a jde se jinam. Nic, co bychom nevydrželi. Koneckonců, ne-

bude to poprvé, že?“ Slunce venku teprve vychází. Stráže jej vedou na plac 
nedaleko vězení. Kolem popraviště se již nashromáždil pěkný hlouček 
lidí. „Popravychtivý bastardi.“ Tiché myšlenky. „Aby vás tak všechny kobyla 
pokopala. Nejméně. A že vás tu je. Nejmíň na deset kop – očividně má mé jmé-
no větší váhu, než jsem předpokládal. Anebo nemá lid ve zdejších krajích moc 
příležitostí k zábavě…“ Už je u popraviště. Byl to jen kousek. Pro praktič-
nost. Jak jinak. Malý průvod už je u dřevěné konstrukce. Zde se jdoucího 
nebožtíka ujímají katovi pochopové. Je přistrčen na kraj pódia. Všem na 
očích. Naproti němu, na vyvýšeném trůně a na podobném pódiu, sedí 
kdosi, kdo je očividně ze všech přítomných nejvýše postaven. Snad místní 
pán, anebo dokonce sám vladař. Předstupuje herold. Hlasy utichají.
„Bero z Mnítkova, řečený Droubku. Za zločin vlastizrady a spiknutí proti 

svému králi Rodrimu IV., …
„Tohle že je Rodri? Buď má tohle tělo nějaké o dost slabší oči, anebo Rodri od 

posledních slavností o dost silnější pas.“
„… zvanému Odvážný, ochránci Porysu i přidružených panství…“
„Alespoň je milé, že pro jednou vím, kde natáhnu brka…“
„… vítězi bitvy u Bannoleu a Enegydu, pokořiteli…“
„Nojo, nojo, přeskoč to prosím. Nemám na tu popravu celý den. Další tělo už 

se na mě klepe.“
„…a správci Seisy, jakožto i proti samotnému lidu Porysu, jsi byl odsouzen 

k trestu smrti.“
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„Ne, vážně?“
„Dle tradice, jakožto i rozhodnutím samotného krále, bude tento přetěžký zlo-

čin, jenž uráží i samotné bohy, ztrestán způsobem adekvátním, a proto duši 
svou vypustíš čtvrcením.“
„… a do prdele!“
„Nechť je k tobě Raún milostiv. Kate, dej se do díla.“
Katovi pohůnci silou táhnou omráčeného odsouzence z  vrzajících 

schůdků, zatímco kat posílá další pro koně. Toto bude ještě dlouhé ráno.
Zlomeně sestupující již jen zoufale špitne: „Já chci kmín…“

O hodinu později vychází před krále opět hlasatel.
„Poprava budiž tímto dokonána. Nechť jest tato podívaná všem varováním.“

* * *
Limbus nebytí.
Šepoty.
Světlo.
„Tady! Tady jsem!“
„Vyber si mě!“
Hlasy.
Pozemské hlasy.
Lidské hlasy.
„Tenhle má taky prd! Koho jsi to zase vybral, ty koňský lejno?“ 
„Jak to mám na nich asi poznat? Maj to snad napsaný na čele? Ryjou si na 

vozy, kolik rivů maj po měšcích? Příště vybíráš ty!“ 
„Ale notak, mezci, nežvaňte a hledejte. Beztak to maj zašitý někde pod kabát-

ci. Ještě není dobojováno.“
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Ležící kupec ve spadaném listí. Podzimní barvy ladí s karmínovou 
tunikou stejně, jako s odkapávající krví. Kupec otevírá oči a mimo-
volným pohybem ruky rozhrábne listí. Jako první uvidí šíp, trčící mu 
z hrudi. Zjevně se vyděsí. Rozkašle se. Vykašlává krev všude kolem, 
pro bolest se nemůže pohnout. Z části se dusí.
„Hele, ty vemeno. Jeden si ti tam ještě vrtí. Ani mířit neumíš pořádně a na 

mě by sis chtěl vyskakovat!“
„No jo… ale to přece neni možný. Trefil jsem ho přímo a přesně.“
„Hovno přesně. Prostě už jsi slepej jak krtek a levej jak moje stará.“ 
„Ty ale nemáš starou…“
 „Ne, ale kdybych měl, byla by levá přesně jak ty. A nebejt toho, že se tahle 

držgrešle ozvala teď, běhal by tu určitě ráno po lese a štval za náma hlídky.“
Dva muži přichází k umírajícímu.
„No koukni na něj. To přece není možný. V tom jsou určitě nějaký čáry. 

Jinak by bylo už dávno po něm! Trčí to z něj jak rožeň z prasete a von se 
mi tu ještě vesele plácá jak pstruh na písku.“ 
Druhý se sklání k ležícímu. „Tak já ti ukážu ty čáry. Teď už mu žádný 

čáry nepomůžou!“ Vzápětí vytahuje z boty tenkou terčovou dýku. 
Ležící se zmáhá a ze všech sil ze sebe chroptivě vytlačí naléhavé: „Ne, 

zadrž…“
Hrot zajel do podpaždí jak do másla.
Poslední přeživší vypustil z úst pár krvavých bublinek.
Tma.
Tma.
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* * *
Tma
Bílá tma.
Oslepující bílá tma.
Kam dál?
„Sem!“
„Tudy!“
„Spas mne!“
Malátná opilost rychle odchází za štěkotu a vrčení. Jako by právě někdo 

silou vyrval z břicha játra. Není možné zařvat. To, co spojovalo ústa s plícemi, 
už lze jen stěží označit za hrdlo. Paralyzované tělo nemůže ani zvednout 
hlavu. Reakce na drásavé útoky jsou slabé. Nijaké. Život uniká pod hltavými 
kousanci divokých psů. Krvavý čumák znovu zaryl tesáky do krku své kořisti.
Tohle také nebyl šťastný výlet.

* * *
Neurčité ticho. Bezbarvá tma.
Zas a znova. Pořád dokola.
Vědomé nevědomí.
Neosobní vzpomínky.
Netělesné pocity.
Tma a ticho.
Ticho a tma.
Výbuch.
Všeho kolem.
O co detailnější a známější se stává tělesné nebytí duše, o to drtivější je jeho 

rozpad.
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Křik.
„Nee!“
„Ještě ne!“
„Prosím ještě ne!“
Křik se přelévá v dávivý kašel.
Cizí křik se přelévá ve vlastní dávivý kašel.
Tělo ležící na břiše kousíček před hořícím stavením. Do zad sálá 

intenzivní žár, jejž vyluzují plameny stravující dubové trámy ma-
lého obydlí. Trám po trámu. Přehořelé dřevěné příčky s rachotem 
padají do plamenů. Tělo mladíka se dáví. Mladík se dáví. Bílá košile 
je na mnoha místech poznamenaná plameny, ruce jsou těžce popá-
lené a kaštanové vlasy věnčí velký slepenec krve z ošklivé rány na 
hlavě. Ze všech sil v sobě drží naříkání. Kašel tlumí směrem k zemi. 
Praskající dřevo a bortící se konstrukce smazávají jakýkoliv zvuk. 
Kromě křiku ženy. Zoufalý křik ženy. Útrpný. Vyděšený. Rozpozna-
telný. Či spíše mladé dívky. Sám je intenzivnější než plameny. Ale-
spoň co do zvuku. Zmaru je v něm zhruba tak podobně. Je zjevné, 
co s ní dělají. Hlava se zdvíhá nad terén. Asi třicet stop od sebe vidí 
tělo staršího muže. Bez náznaků pohybu. Zneuctění dívky probíhá 
mimo dohled.
„Áu! Ta svině mě kousla!“ Ozve se náhle řev.
„Ty čubko!“ Plesknutí facky. Opětovný a ještě naléhavější dívčí jekot.
„Teď to máš spočítaný, ty kurvo!“
„Počkej!“
Konečný výkřik.
Krátké ticho.
„Pitomče. Sis mohl odpustit. Vždyť jsem si ještě ani neužil.“
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„Buď rád. Ještě by tě hryzla jak mě. No koukni na to. Skoro mi prokou-
sla tvář.“
„To jó, teda. Už z tebe nebude takovej hezoun, co?“ 
Smích.
„Bych si dal pozor, ne? Vzal bych ji zezadu. Ne jak ty. To máš z  toho 

neustálýho voblizování. No, to je jedno. Najdeme si jinou holubičku.“
„Máš recht. Tady už je mrtvo jak na krchově. Jdeme.“
Pootevřené oko sleduje horizont. Zpoza ruiny vychází čtveřice 

mužů. Při odchodu se poslední zastavuje u  mrtvoly muže, stahuje 
kalhoty, a  začíná močit na jeho hlavu. „Tak to vidíš. Kdybys zapla-
til, mohl si žít. I  s  tou svou sebrankou. Ale žes byl škrt, tak teď hryžeš 
hlínu. A prachy máme stejně. Tak co z  toho máš? Jen pochcanou hlavu 
a  červy v břichu.“ Podle hlasu zřejmě cíl dívčiných zubů. Skutečně 
fešák. Na tváři vypálený cejch s písmenem „R“. Renegát. Nezvyklá 
marka. Taková se v těchto zemích nepoužívá. Pokud paměť neklame, 
podobné cejchy se užívaly v Iarlleadu. Je to už řádně stará značka. 
Ale pořád jde dobře vidět. Holá lebka odkrývá hromadu větších, či 
menších jizev. Renegát dokončí svou práci a se smíchem se vydává 
za ostatními.
Mladík zůstává ležet. Chvíli. Dvě.
Po nějaké době se zvedá. Přichází k mrtvole muže. Z jeho opasku 

bere nůž a z košile nařezává cáry látky. U studny si chladí popále-
né ruce. Opatrně se omývá a cáry mění na obvazy. Ležící dívku ve 
žlutých šatech – původně žlutých – ignoruje. Může už také. Nejsou 
jeho. Nepatří k nim. Už ne. Vydává se pryč. Opačným směrem, než 
kam odešla tlupa vrahů.
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Cesta pomalu ubíhá. Nohy ušly dlouhou cestu a koně není.
Je ale směr. A především ví, kde je. To je hlavní. Celé lesy červených 

buků totiž nerostou jen tak někde. Už. Venkované je na mnoha mís-
tech v zásadě vykáceli do posledního, aniž by jediná slza skropila zem. 
Ale nostalgii zanechme pro příště. Není to daleko a do setmění bude 
na místě. A pak tohle všechno skončí. Navždy.

Svítá. Únava vše zdržela a cesta nebyla tak bez nesnází, jak se jevila 
v  představách. Nevadí. Tento čin si žádá vše. Lepší pozdě než ni-
kdy. Už je vidět omšelý kámen. Nenápadný tvarem, ale velký mocí. 
A mimo to pořád zbrocený krví. Vlastní. V zásadě. A kruh vyhořelých 
ohnišť. A tam, u paty oltáře, podivný ležící objekt.
„To, to není… vlastně musí být… to jsem… já!“
„Ani mrchožrouti se nepřiblíží k tomuto ohavnému místu. No, alespoň je 

na mě pořád ještě docela hezký pohled. V mezích. Teď nicméně vypadám 
o dost lépe.“ 
„Ale je to zvláštní pohled, takhle sobě do tváře. Ač už žije jenom jeden 

z nás. Či spíše naše část.“ 
„Nu, konec otálení. Je třeba dát se do díla a vyvázat se z tohoto nesmysl-

ného kola utrpení. Už jsem vypustil krve jak stádo volů.“
„Tak rychle, když mám konečně svobodu a unikl jsem na chvíli té hnátě 

smrti nade mnou. Kudy začneme…“
Chvilka zamyšlení.
„Na druhou stranu… mám svobodu a unikl jsem té hnátě smrti. Je mi 

sotva dvacet, ale vím, kým jsem byl a vím, co jsem znal. Má druhá rodina 
je mrtvá, nikomu mne není třeba. Není snad tohle to, co jsem celou dobu 
hledal? Bezstarostnost a optimismus mládí, neochvějné zdraví a nezka-
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lená svoboda? Nebylo by pošetilé nyní plivat na oltář velectěného Raúna? 
Vždyť proč porušovat dohodu, která funguje? Alespoň pro zatím. A co vů-
bec dělám na tomto temném místě? Můj dům v Cardigu už čeká i se všemi 
skvosty, co město a mé majetky nabízí! Však já se do něj už nějak dostanu.“
Dosavadní pocity střídá náhle mladické opojení a nadšení. Jako by 

božské požehnání bez očekávání sestoupilo na hlavu smrtelníka. 
Nohy se otáčejí a s novým elánem a radostí míří do přeslavného ži-
vého města.
„Tak vzhůru, staříku! Vždyť máš ještě tolik sil a tolik let. Svět a jeho krásy 

tě očekávají! A v první krčmě připijeme si na vítězství a ódu složíme na 
našeho Raúna!“
Cestou provází únavou zasaženého, přec radostí třikrát povzbuzené-

ho poutníka tok myšlenek.
Životní plány. Rekapitulace předchozího žití. Vzpomínky. Úvahy 

nad smlouvou, nad životem a nad smrtí.
„Tak tohle měla znamenat ta slova ‚Jen v utrpení najdeš život věčný!’. 

Utrpením jsem prošel a vykoupil jsem si svou nesmrtelnost. Vydobyl jsem 
ji svou vytrvalostí, neústupností, silou a důvtipem. Třikrát hurá, všichni 
se pokloňte Anamovi, pokořiteli smrti!“
Náhle se za pocestným ozve výhružný hlas.
„Ale, ale. Ptáček se nám vysmekl a  uletěl do kraje. Tady někdo vážně 

nemá dobrej den.“
Strnutí.
Pohled zpět.
Mezi čtyřmi hromotluky se sekerami a sukovicemi v rukou rozezná-

vá zkušené oko nepochybně zjizvený obličej s nesmazatelnou znač-
kou na tváři – velkým vypáleným R.
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Toho dne Anam pochopil, že nesmrtelnost zcela jistě není taková, 
jako se o ní píše ve starých knihách, že má svou cenu, a že většinou 
je příjemnější si… prostě jen tak umřít.

Idibus Aprilis anno domini MCMXCIV natus est 
in: Tetschen, Sudetenland.
Člověk velkých plánů a malých výsledků, ambiciózní 
teorie a hanebné praxe. Pomalý prozaik a pomalejší 
poeta, a v neposlední řadě nikdy nekončící student 

religionistiky a  filosofie, trápící svou existencí Filosofickou fakultu 
Univerzity Karlovy. Muž, který k  snídani přežvýkává mýty na-
mazané historií a zapijí je metalem černým jako kafe (bez mléka). 
Neoromantik uvázlý v minulosti, idealista a zároveň skeptik, rouhač 
a odsouzeníhodná bytost, která na schůzku s vámi nepřijde nikdy včas.

Ondřej 

DOLEŽAL



153

MAGDALÉNA KRÁLOVÁ

Dušičkář

Každý rok, přesně na Dušičky, přicházel do vesnice Růžové obchodník 
s dušemi. Byl to zvláštní mužíček, na výšku jen metr a půl, celý zaha-
lený v zimníku a zpod klobouku se mu blýskaly dvě veliké zelenožluté 
oči, tolik připomínající kočičí. Děti mu přezdívaly jednoduše Dušičkář 
a  občas se budily s  křikem z  nočních můr o  něm. Dospělí mu nijak 
nepřezdívali, ale šeptali si o něm podivné věci a báli se ho stejně. A on 
mezitím stál na návsi – neměl žádný stánek, jen před sebou vyložených 
několik pevně zašpuntovaných lahví z neprůhledného skla a kovovou 
kasičku – a čekal na zákazníky.
Když bylo Jirkovi deset, sebral odvahu Dušičkáře oslovit.
„Pane,“ zeptal se ho, „smím vědět, proč se každý rok přesně na Dušičky 

zastavujete v naší vesnici?“
„Jsem obchodník s dušemi,“ odpověděl on. „Skupuji staré a unavené 

duše od těch, kteří je už nechtějí. A samozřejmě prodávám nové duše 
těm, kteří si to mohou dovolit. Ale to zatím nemohl nikdo.“
Chlapec se zarazil. „Ale to se vám ten obchod moc nevyplatí, nebo 

ano?“
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Obchodníkovy kočičí oči jako by na okamžik zazářily. „Ani nevíš, jak moc 
se mýlíš.“
Jirka poděkoval a odešel domů.

* * *
Příští rok přišel Dušičkář znovu a Jirka ho podruhé na návsi navštívil.
„Dobrý den,“ řekl. Obchodník kývl na pozdrav.
„Tebe si pamatuji. Chceš snad prodat svou duši? Zdáš se mi na to příliš 

mladý.“
„Ne, ne,“ zavrtěl Jirka hlavou. „Ale je tu jedna otázka, která mi nedá spát.“
V Dušičkářově hlase byla znát zvědavost, když chlapce pobídl: „Tak po-

vídej.“
„Jak jste mohl tehdy před rokem říct, že se vám obchody vyplatí, když jsem 

u vás nikdy neviděl jediného zákazníka?“
„To je vskutku zajímavá otázka,“ řekl Dušičkář a  v  očích se mu znovu 

objevil ten zvláštní záblesk. „Třeba se lidé svou duši prodat stydí. Možná ke 
mně chodí jen, jsou-li si jisti, že je nikdo nevidí.“
„Ale proč to?“
„Protože duše, Jirko, je kolikrát to poslední, co člověku zbude, a zároveň to 

nejdražší, co má. A jakmile o ni přijde, ať už z jakéhokoli důvodu, už nikdy 
nebude stejný jako dřív.“
„Aha,“ pokýval Jirka hlavou v dětské jistotě, že všechno pochopil. Až večer, 

v pohodlí domova, si uvědomil, že Dušičkáři nikdy neřekl, že se jmenuje 
Jirka.

* * *
Léta střídaly zimy, roky plynuly a Jirka dospíval. A každý rok přesně na 
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Dušičky chodil za Dušičkářem na náves a povídal si s ním. Jakkoli byl ob-
chodník podivínský, pořád to byl jen člověk – nebo člověka připomínal. 
A věděl spoustu věcí a mohl dlouhé hodiny vyprávět o vzdálených krajích 
a úžasných tvorech v nich žijících, což chlapec moc rád poslouchal.
Těžko říct, zda se Dušičkář a Jirka stali přáteli, ale rozhodně byl Jirka je-

diným člověkem, jenž se tajemného obchodníka s dušemi nebál. A po celé 
roky spolu vycházeli dobře, pohádali se až v roce, kdy Jirka oslavil sedm-
nácté narozeniny. Mladík chtěl tehdy vědět, jak lidská duše vlastně vypadá.
„Ne, to nejde. Nemohu ti ukázat nic takového,“ zavrtěl Dušičkář hlavou.
„Vždyť bych jen nakoukl!“
„I pouhé nakouknutí dokáže s lidskou myslí udělat hrozné věci.“
„Prosím!“
„Už jednou jsem řekl ne. Svá rozhodnutí neměním, jsem pevný jako skála.“
Jirka vyplázl jazyk: „Tak si ji nech. Pitomče.“
Příští rok chlapec za obchodníkem s dušemi nepřišel.

* * *
Jirkův život plynul dál. Seznámil se s Fialkou, dívkou ze sousední vesnice, 

a  sotva se rok s  rokem sešel, byli svoji. Další rok se jim narodila dcerka 
Jasmínka. Rostla jako z vody a než se nadáli, byla stejně stará jako Jirka 
v  den, kdy poprvé promluvil s  Dušičkářem. A  tehdy začalo jít všechno 
z kopce.
Během pár dnů onemocněla Fialka neznámou chorobou. Nejdříve jí jen 

bylo zle a hlava se jí motala, potom už nevstala bez pomoci z postele a na-
konec trpěla vysokými horečkami a všude po těle jí naskákaly boláky, které 
nezmizely po použití jakékoli masti. Žádný doktor jí nedokázal pomoci. 
Samozřejmě se o to pokoušeli, což však stálo Jirkovu rodinu spoustu peněz. 
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A to, co zbylo, nešťastný Jirka utratil ve zdejší hospodě U Černého dubu. 
Potřeboval peníze, potom by možná mohl Fialce zaplatit jeden z  těch 
zázračných léků z  dalekého východu, o  nichž se  poslední dobou tolik 
mluví – prý jen trocha nějakých listů, uvařených jako čaj, dokáže vyléčit 
nemoc jakéhokoli charakteru… A pak si Jirka uvědomil, že peníze na ten 
lék získat může.
Náhodou byl zrovna podzim a Dušičky klepaly na dveře. A když ko-

nečně přišly a s nimi do Růžové zavítal obchodník s dušemi, Jirka ho po 
dlouhé době navštívil znovu.
„Á, ahoj Jirko,“ přivítal ho Dušičkář, nezměněný od doby, kdy Jirkovi 

bylo deset let. „Dlouho jsem tě neviděl. Jak se vede tvé rodině?“
Jirka neodpověděl. Místo toho řekl: „Říkal jste, že duše je to nejdražší, 

co člověk má. Kolik přesně stojí?“
„Chceš si snad nějakou koupit? Neřekl bych, že si můžeš dovolit…“ 

Zarazil se a prohlédl si Jirku zkoumavýma kočičíma očima. „Ale ty si ji 
koupit nechceš, nemám pravdu?“
Jirka přikývl. „Chci prodat tu svou, ano. Fialka je nemocná, žádný lékař 

jí nedokáže pomoci. Potřebuji pro ni koupit lék, ale nemáme už žádné 
peníze. Je to trochu i moje chyba. A mně na Fialce záleží více než na 
jakémkoli jiném člověku. Musím jí pomoci, i kdyby mě to stálo život.“
„To chápu,“ řekl Dušičkář, ačkoli mu lidské city jako láska byly cizí, „ale 

musím ti říct, aby ses rozmyslel dobře. Jakmile svou duši prodáš, těžko ji 
získáš zpět.“
„Rozmyslel jsem se. Svá rozhodnutí neměním, jsem pevný jako skála.“
Zpod obchodníkova klobouku se ozvalo pobavené odfrknutí nad tím, 

jak Jirka citoval jeho vlastní slova. „Tak mi ji dej. Pitomče.“
Teď se usmál Jirka, protože v Dušičkářově řeči poznal sebe sama tehdy 



157

MAGDALÉNA KRÁLOVÁ - DUŠIČKÁŘ

před lety. Těžko říct, zda k lepšímu, ale rozhodně se od té doby změnil.
Obchodník pokračoval: „Teď vážně. Nedělám to rád. Nicméně, ošidit 

tě nechci, jsi mi sympatický. Takže ti za tvou duši dám lék pro tvou ženu 
a k tomu bohatství, o kterém se ti ani nesnilo. Navíc z tvé rodiny už nikdo 
takto vážně neonemocní. To abys věděl, že lidská duše, ačkoli je jich okolo 
spousta, je vzácné a drahé zboží.“
Jirka se stále usmíval, když obchodník natáhl jednu hubenou ruku s dlou-

hými prsty, zakončenými ostrými nehty. Jedním z  nich udělal Dušičkář 
Jirkovi do hrudi malou dírku. Duši z ní vytáhl a uložil do jedné ze svých 
neprůhledných sklenic. A Jirka, jak ho tak pozoroval, konečně uviděl, jak 
lidská duše vypadá.
„Uchovej ji,“ zašeptal. A potom se mu zatmělo před očima…

* * *
Ten večer se Jirka vrátil domů celý promrzlý – zima už se blížila a ten rok 

měla být výjimečně krutá. V jedné ruce svíral lék pro Fialku a v druhé měšec 
plný mincí z ryzího zlata. O týden později byla Fialka zdravá a nikdy už 
znovu neonemocněla. Do měsíce prodali svou starou chalupu a nastěhovali 
se do velkého domu v blízkém městě Sněženkově, s těmi penězi si to mohli 
dovolit.
Přesto však nebyli šťastní. Jirka byl podrážděný, na Jasmínku a Fialku často 

křičel. Skoro nejedl a neměl žádné záliby – když měl náhodou volno, jen tak 
seděl a koukal do zdi. Jasmínka tušila, co se stalo, o obchodníku s dušemi 
přece každé dítě vědělo. A tak se rozhodla, že tatínkovu duši koupí zpát-
ky. Když přišly další Dušičky, zabalila si svůj oranžový kamínek pro štěstí 
a chleba se sýrem ke svačině, z kasičky nabrala tolik peněz, kolik unesla, 
a vydala se zpátky do Růžové.
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* * *
„Jasmínka, že? Znal jsem Jirku, tvého otce.“
Jasmínka se snažila nedat najevo, jak moc vyděšená je. Dušičkář byl jako 

nějaké věčné, nesmrtelné strašidlo; každý rok na den přicházel a nabízel 
své čáry, aniž kdokoli doopravdy věděl, v čem spočívají nebo odkud sám 
obchodník pochází.
„Já vím. Koupil jste jeho duši. Já ji teď chci zpátky.“
„Nebude to zadarmo,“ upozornil ji obchodník.
„Mám peníze.“
„To nestačí.“
„A oranžový kámen, který nosí štěstí.“
Dušičkář zavrtěl hlavou. „Bezcenná cetka. To je pořád málo. K získání lid-

ské duše bys mi musela nabídnout jednorožčí roh. Peří z ptáka fénixe. Dračí 
dech uzavřený v lahvi. Obraz namalovaný barvami vypůjčenými od duhy. 
Nepotřebuji kameny a peníze; lidská duše je zázrak a já ji za nic jiného než 
další zázrak nevyměním.“
Jasmínka se zamyslela. „Říkáš, že lidská duše je zázrak?“
„To říkám, ano.“
„A za nic jiného než za zázrak ji nevyměníš?“
„Bohužel.“
Jasmínka si vzpomněla, jak na ni a maminku tatínek křičí. Jak celé hodi-

ny prosedí a nepřítomně hledí před sebe. Nebyla to příjemná představa. 
A Jasmínka byla připravená mu pomoci.
„Myslím, že se domluvíme.“

* * *
Jasmínka se vrátila domů až k ránu. Klepala se zimou, ve tváři měla neur-
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čitý výraz. Jednu ruku měla prázdnou, v druhé svírala lahev s Jirkovou duší.
Od té doby se Jirka na Jasmínku a Fialku už nikdy neobořil. Byl hodný 

a ochotný, lepšího otce či manžela jste si přát nemohli.
Jasmínka už to ale neocenila. Často na své rodiče křičela a odmlouvala. 

Ani s kamarády dobře nevycházela a zvířata se jí bála. Občas upadala do 
zvláštních stavů, kdy dlouhé hodiny jen seděla a nepřítomně zírala do zdi.

* * *
A kdesi daleko, kam se ani všemocná lidská fantazie neodváží zavítat, tam 

se smutným úsměvem ve žlutých očích otevřel Dušičkář lahev, na jejímž 
dně se blýskala duše mladičké dívky. Ryzí duch dívky, jež se obětovala, aby 
pomohla svým milovaným.
Tento rok byly obchody zdaleka nejvýnosnější, pomyslel si obchodník 

s dušemi, když lahev obrátil dnem vzhůru a polkl její obsah.

Na první pohled obyčejná holka narozená v pro-
sinci 2001 v Chomutově a  již od malička přita-
hovaná k  příběhům – ať už k  jejich čtení, sledo-
vání na televizní obrazovce či psaní. V literatuře 
se zatím o úspěších mluvit nedá, Dušičkář je její 

druhou publikovanou povídkou. Rozhodně to tak ale nezůstane na-
pořád.

Magdaléna 

KRÁLOVÁ
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Anubis

„K čemu jsou léta, která nejsou trávena na povrchu země?“
Egyptské přísloví

ZÁPISKY DR. JOHNA D. BECKETTA

1. 3. 1881
Dnes naše šestičlenná expedice odborníků z Oxfordské univerzity do-

razila do Egypta. Kromě mne a prof. Wilsona jsou členy výpravy prof. 
Timothy, dr. Norman, dr. Milton a mr. Henry. Jaká radost, když loď za-
kotvila v přístavišti! Po mnoha útrapách na moři jsme konečně vstoupili 
na pevnou zem.
Alexandrie nás uvítala neopakovatelnou atmosférou křivolakých uli-

ček, zakouřených kaváren a hlučných bazarů plných exotického zboží. 
První den naší expedice za poznáním začíná návštěvou anglického 

konzulátu v  centru města. Jakmile budou místní úřady informovány 
o našich cílech, můžeme přistoupit k dalšímu kroku naší mise - k cestě 
po deltě Nilu dál do vnitrozemí. 
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9. 3. 1881
O týden později jsme přijeli do Káhiry. Máme v úmyslu zdržet se zde 

několik dní, dokud si nevyžádáme povolení k vykopávkám od místní 
vlády. Také je nutné najmout nosiče, kopáče a spolehlivé průvodce, ne-
boť se zřejmě cestou do Údolí králů odkloníme od vyznačené trasy. Prof. 
Wilson si přeje prozkoumat nějakou oblast, na západ od Luxoru. 

10. 3. 1881
Při našem krátkém pobytu v Káhiře jsme pochopitelně nemohli opo-

menout navštívit pyramidy, které se nacházely nedaleko od města. Ač-
koli tyto gigantické monumenty nebyly cílem naší cesty, vyvolávaly 
v nás neobyčejnou zvědavost!
Když jsme procházeli ztichlou nekropolí - opuštěným městem tem-

ných hrobek, podzemních slují a spalujícího slunce - padla na nás po-
divná tíseň. Snad za to mohl fakt, že jsme tu byli sami. Anebo posvátná 
bázeň před mohutnými zdmi pyramid. 
Pyramidy jsou vskutku pozoruhodné stavby. Nejenže jsou pokládány 

za symbol starověkého Egypta, ale také jde o jedny z nejstarších docho-
valých staveb v dějinách lidstva. Chufuova pyramida, před kterou jsme 
nyní stáli, se právem - stejně jako mauzoleum v Halikarnasu nebo visuté 
zahrady královny Semiramis - zařadila mezi sedm divů světa. 
Opodál se tyčila menší Chefrenova pyramida, u které se kdysi nacházel 

faraonův zádušní chrám. 
První pyramidy pochází z  období třetí dynastie, jsou tedy téměř tři 

tisíce let staré. Vědci neustále spekulují, jak mohli naši předkové vy-
budovat tak kolosální stavby bez použití železa a pokročilých znalostí 
architektury. Ačkoli se skládají z  primitivního materiálu, kamenných 
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bloků a cihel, výstavba musela být složitá, nesmírně složitá a namáha-
vá. Nedokázali jsme pochopit, jak mohli staří Egypťané bez moderních 
technologií dokázat něco tak úžasného.
Stovky a tisíce lidí musely obětovat pot a slzy, aby se mohli podílet na 

stavbě faraonova velkolepého díla. A přece zůstali zapomenuti, jejich 
jména, příběhy i nenabalzamované pozůstatky dávno zavál pouštní pí-
sek.
Kromě pyramid a  honosných hrobek příslušníků šlechty zde ležel 

i sluncem sežehnutý, holý hřbitov s nuznými hroby zedníků a dělníků. 
Naši návštěvu pohřebiště v Gíze jsme zakončili krátkým odpočinkem 

ve stínu u paty sfingy. 
Mí kolegové se přeli, jakého krále měla její poničená tvář původně 

představovat. Neshodli se na osobě žádného panovníka, protože o této 
záhadné soše bylo známo jen málo. 
Já osobně si myslím, že všechny teorie o zpodobnění dávného vládce 

či o „obrazu žijícího“, jak ji kdysi nazývali Egypťané, jsou špatné. Ač-
koli její obličej nesl lidské rysy, působil na mne podivným, nestvůrným 
dojmem. 
Sfinga v sobě skrývala nějaké tajemství. Když jsme odcházeli, její ka-

menný pohled se mi zabodával do zad. 

12. 3. 1881
Přípravy na cestu do Údolí králů pokračují. Mr. Henry jako jediný z nás 

mluví plynně arabsky, takže se ochotně ujal role tlumočníka. Kolegové 
netuší, co by si bez něj počali. 
Jsme rádi, že nebudeme potřebovat služby překladatele. Má arabština 

je mizerná a omezuje se jen na pozdrav a pár jednoduchých vět. Ostatní 
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- včetně dr. Normana, který po nějakou dobu žil v Egyptě - jsou na tom 
stejně jako já. 
Coby asistent prof. Wilsona jsem momentálně neměl nic na práci, pro-

tože můj nadřízený byl zaměstnán jednáním s úřady. Kromě bloumání 
po městě a návštěv ponuré nekropole jsem se rozhodl, že je nutné na-
čerpat nové znalosti o místní historii. Čas jsem strávil studiem starých 
textů, které se vztahovaly ke zdejší oblasti. Kdysi se tu údajně nacházelo 
hlavní město staré říše pojmenované Mennofer, neboli Memfis. Součas-
ná Káhira, jak ji známe, byla založena až v 10. století našeho letopočtu. 
Dozvěděl jsem se ještě více zajímavých informací, ale nemá smysl, 

abych jimi zahlcoval své zápisky. 
Henry najal jménem prof. Wilsona skupinu spolehlivých lidí jako 

doprovod a také dělníky, jejichž úkolem bude vykonávat hrubou práci 
během vykopávek. Vše je domluveno a my již brzy odjedeme z města, 
vstříc novým dobrodružstvím. 

16. 3. 1881
Mrzí mne, že se musím rozloučit s Gízou a  jejími starověkými divy, 

nedá se však nic dělat. 
Jsme na cestě a den za dnem pomalu postupujeme prašnou silnicí podél 

delty Nilu. Arabové tvrdí, že náš cíl je již blízko. Putování je zdlouhavé 
a namáhavé, protože nejsme zvyklí na zdejší podnebí a trápí nás horko. 
Po nějaký čas budeme nuceni přebývat v poušti, takže nám nezbývá nic 
jiného než si začít zvykat. Jediná útěcha je, že již brzy přijedeme do 
slavného Údolí králů. 
Náš průvodce, muž jménem Ahmed, mluvil lámanou angličtinou. Sna-

žil se nám vysvětlit, že směřujeme na místo mimo prostor a čas. 
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Zdá se, že i dnes je starobylé Údolí králů opředeno mnoha mýty a le-
gendami. Arabové zřejmě věří, že ti, kdo jsou zde pohřbeni, nikdy ne-
odešli! 
Ka, duše, nebo jakýsi přetrvávající otisk osobnosti, stále lpí na místech 

jejich posledního odpočinku. 

19. 3. 1881
Ocitli jsme se na okraji pouště se vší tou její chudobou a nekonečností, 

co nezná hranic. Rozprostírala se před námi holá pustina bez vody. Není 
nic horšího než neplodná půda, protože v sobě skrývá smrt!
Stýská se mi po Anglii, po domově, deštivých odpoledních strávených 

s knihou a úrodném rovinatém kraji okolo mého rodného Sufollku.
Ahmed nás zavedl do hluboké, stinné rozsedliny ve vápencovém masi-

vu Libyjského pohoří, kde se rozkládalo bájné Údolí králů. 
Osamělé místo již od nepaměti sloužilo jako obrovské pohřebiště uro-

zených a mocných. Odpočívaly zde kosti faraonů, šlechticů i vysokých 
úředníků z královského dvora z období osmnácté, devatenácté a dvacáté 
dynastie. 
Aby si tehdejší Egypťan zajistil posmrtný život, muselo jeho tělo po 

smrti projít nejen pomalým a složitým procesem mumifikace, ale také 
obřadem otevírání úst, při kterém byla osvobozena uvězněná duše. 
Nachází se zde chrám královny Hatšepsut, faraona Thutmose a  slu-

neční chrám, jedinečný a neopakovatelný ve své geniální architektuře. 
Při prohlídce jedné z nádherných hrobek jsem měl zvláštní pocit, že už 

jsem tu jednou byl. 
Když zavřu oči, ožívá přede mnou minulost. Jako ve snu jsem spatřil 

průvod kněží, třímajících v rukou hole zkroucené jako hadi, kteří od-



165

JANA PACÁKOVÁ - ANUBIS

říkávali slova ze zakázané Knihy mrtvých. Netušil jsem však, ke které-
mu z egypských bohů se modlí. Byl to pán podsvětí Osiris, sám mrtvý 
a nehybný jako mumie zabalená v obvazech, či nějaký jiný bůh z dávno 
zapomenutých časů starých dynastií?
Vystřízlivěl jsem, až když jsme vyšli na ostré sluneční světlo. 
Mezi pobořenými sloupy se proháněl hvízdající vítr. Nesl s sebou zrnka 

písku. Usazovala se nám na kloboucích i oblecích.
Pokud se dějiny nemýlí, pak tyto fascinující stavby pochází z patnácté-

ho nebo šestnáctého století před Kristem. Je to úžasný pocit, procházet 
se po místech, kde kráčela historie!

28. 3. 1881
Po celou dobu pobytu v oblasti údolí, mezi chrámy a hrobkami, jsem se 

nacházel v jakémsi snovém rozpoložení. Někdy jsem měl pocit, že sním 
ve dne s otevřenýma očima. Že mé sny ožívají, mrtví tančí v palácových 
sálech a já slyším tichou hudbu, vzdálenou celá staletí od počátku na-
šeho letopočtu - harfu, flétnu, lyru a líbezné hlasy zpěvaček oblečených 
v průsvitných lněných róbách a těžkých parukách z černých copánků se 
zlatými kroužky. 
Možná jsem až moc citlivý nebo na mne více zapůsobil nevšední cha-

rakter tohoto nádherného, ale ponurého města mrtvých. 
Ostatní nevykazují žádné známky duševního neklidu, ani nenadálé 

změny v rozpoložení. Asi jsem to jen já, kdo vidí duchy. 
Prozatím pokračujeme ve zkoumání místních památek, avšak s neval-

nými výsledky. 
Prof. Wilson nemá v úmyslu zdržet se zde dlouho. Odhadl, že pouhý 

týden by nám měl postačit. 
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1. 4. 1881
Skončili jsme s  výzkumy v  oblasti okolo Luxoru a  prof. Wilson má 

v úmyslu přesunout se směrem na západ, hlouběji do pouště. Dozvě-
děl se o jisté lokalitě, která údajně dosud nebyla prozkoumána. Ahmed 
a jeho muži tvrdí, že na tomto místě se nachází hrobka nějakého krále. 

6. 4. 1881
Arabové nelhali! Objevili jsme odlehlou rokli zaplavenou pískem, kde 

se nachází trosky jakéhosi chrámu či pyramidy. Zítra ráno započneme 
se zkoumáním prastarých staveb. 

11. 4. 1881
Vykopávky v Egyptě nás zavedly daleko do vnitrozemí, mimo rozum 

a civilizaci. V těchto dnech plných dřiny a vražedného horka mi dělá 
problém uvěřit, že já a zbytek výpravy se skutečně nacházíme v moder-
ním 19. století. 
Za úrodnou deltou Nilu ležela vyprahlá krajina plná šedého písku a ka-

mení. Z malých dun se k  bezbarvé obloze tyčila špičatá tělesa, která 
mohla být zbytky původní zástavby. Tohle byl mrtvý svět. 
Většina starověkých pyramid, pomineme-li ty mayské a núbijské, jsou 

vysoké stavby ve tvaru jehlanu, spočívající na čtvercové či trojúhelníkové 
základně. 
Avšak stavba, kterou jsme objevili, se nepodobala ani jedné z nich. Mu-

sela být mnohem, mnohem staršího data. Padala na mne nesnesitelná 
úzkost, ačkoli jsem nechápal proč. 
Zdálo se, že to, co vidíme před sebou, je pouhá špička ledovce. Větší 

část obrovské budovy zůstávala pohřbená pod písečnými dunami. 
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Přestože velkolepé, pradávné pyramidy zůstávají opředeny řadou mýtů 
a pověr, dnešní vědci o nich stihli nashromáždit dostatek informací na 
to, abychom tušili, co pravděpodobně najdeme uvnitř. 
Museli jsme být velmi opatrní. Věděli jsme, že v drtivé většině pyramid 

nechali vládci vybudovat pasti na obranu před vykradači hrobek. 
Někteří z faraonů, králů Horního a Dolního Egypta, si dávali vybudo-

vat dvě pyramidy, neboť vládli dvěma velkým říším. Do které z nich se 
však nechali uložit k poslednímu odpočinku, zůstávalo záhadou. Mohlo 
by se docela dobře stát, že hrobku najdeme prázdnou. 
V blízkosti pyramidy se nacházelo několik menších staveb, zničených 

zubem času. Dr. Milton zastával teorii, že jde o  hrobky faraonových 
manželek. 

15. 4. 1881 
Byla nalezena zachovalá tabulka s  nápisem v  hieroglyfickém písmu, 

která se nám dosud nepodařila rozluštit. Zdá se, že obsahuje nějaké 
zmínky o bohu mrtvých jménem Anubis. 

16. 4. 1881
Naše snahy konečně nesou toužebně očekávané ovoce. Dnes nastal 

průlomový objev!
Dosud jsme ve výkopech nenašli nic zajímavého, jenom hliněnou ta-

bulku a pár bezcenných střepů. Země v sobě skrývala fascinující tajem-
ství minulosti, ale ta ležela příliš hluboko. Mnohem hlouběji, než kam 
by se odvážil vydat chudý a pověrčivý kopáč, jako naši Arabové. 
Bylo nám jasné, že tihle lidé by se zdráhali ponechat si něco, co zůstá-

valo po tisíce let uložené pod zemí. My jsme podobné zábrany nemě-
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li. Jsme přece muži vědy. Právo nálezce nám umožňuje vzít si všechny 
předměty, které objevíme. V našem případě nejde o krádež, ani o zha-
nobení hrobu. Vše, co najdeme, poslouží ke studiu zaniklé kultury sta-
rověkého Egypta. 
Jeden z Arabů zvolal, že při práci narazili na nějakou překážku. Dostal 

jsem příležitost prozkoumat jako první, oč se jedná. 
Opatrně jsem sestoupil do výkopu, hlubokého několik metrů. Jak se 

lano napínalo, začínal jsem být nervózní. Pod nohama se mi drolila hlí-
na a písek, odpadávající ze stěn jámy, mi létal do očí. Lano se náhle 
roztočilo a já na moment ztratil kontrolu nad svým děsivým sestupem 
do hlubin. 
Díky bohu, že má anabáze netrvala dlouho. Z výšky necelého metru 

jsem dopadl na zem a zavrávoral pod tíhou objemného batohu, plného 
nezbytného náčiní. Trhnul jsem koncem provazu a dal tak kolegům na-
hoře najevo, že vše je v pořádku. 
Zaslechl jsem křik Arabů a  hlas prof. Wilsona. Vybízel mne, abych 

v potenciálně nebezpečné jámě dlouho neotálel. Existovalo nevelké, ale 
reálné riziko sesuvu půdy. 
Rychle jsem sundal těžký ruksak a zkontroloval, zda je vše potřebné na 

místě. Klobouk mi seděl na hlavě nakřivo, tak jsem ho stáhl víc do čela. 
Upravil jsem si sako, oklepal písek z ramen a byl jsem připraven vyrazit. 
Obezřetně jsem postupoval podél stěny výkopu, centimetr za centime-

trem směrem k překážce, na kterou jsme narazili. Rostlo ve mně vzru-
šení, stejně jako strach z neznáma. 
Začal jsem opatrně, kousek po kousku, odkrývat onu záhadu. Jemná 

vrstva písku byla velice světlá a na dotek horká, jak do ní už od rána 
pražilo nemilosrdné slunce.
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Ukázalo se, že zmíněnou překážku tvoří rozměrná deska pokrytá hie-
roglyfy. Spočívala v zemi, zaklíněná mezi kamením. Možná se jednalo 
o ztracený fragment něčeho většího. 
Vytušil jsem však, že to není všechno. Něco mi říkalo, že to hlavní leží 

pár metrů pod námi a teprve to čeká na objevení. 
Pokračovali jsme v kopání a dělnící po několika hodinách narazili na 

základy stavby. Pod nánosy písku se skrývala vrata. Objevili jsme vchod 
do hrobky!

17. 4. 1823
Hned nazítří jsme se ji vydali prozkoumat. Doprovázeli nás Ahmed 

a jeho syn Ramir. 
Vchod do pyramidy byl celý zavátý, takže jsme nemohli ihned vejít. Po 

nějakou dobu trvalo, než dělníci odklidili písek. 
Denní světlo, pracně pronikající do tisíce let staré stavby, zmizelo v hla-

dovém, černém prostoru za pootevřenými vraty.
Členové expedice, v čele s prof. Wilsonem, vstoupili do vlhkého přítmí 

prastaré hrobky. Neušlo mi, že zdi jsou na omak nepříjemně teplé, skoro 
jako kdyby budova žila a dýchala. Hlavou mi bleskla bláznivá myšlenka, 
že vstupujeme do chřtánu spící šelmy, snad lva nebo šakala s rozevřenou 
tlamou. 
Všude vládlo hluboké ticho a nikde se nic nehýbalo, jen prach tančil 

mezi mohutnými sloupy temné místnosti. Zář pochodní dopadala na 
tváře a těla vybledlých postav, bohů a démonů starověkého Egypta, kteří 
ožívali před našima očima na nástěnných malbách. Z kamenných stěn 
sálu vystupovaly podivné znaky, teprve čekající na rozluštění. 
Cesta do hlubin pyramidy byla ještě užší než předchozí chodba vy-
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zdobená hieroglyfy a tentokrát jsem pocítil nejen vlhko, ale i chladno. 
Nepříjemný a mrazivý chlad, který sem vůbec nepatřil.  
Vzduch začínal být cítit zatuchlinou. Jenže tahle byla jiná než ta, která 

táhne ze zetlených těl nebo z bahna a hlíny.
Stěny tunelu tvořily holé cihly, spojené hutnou maltou. Chodba stou-

pala stále výš a výš, podlaha pod našima nohama se proměnila v nebez-
pečnou strmou plochu. Pohyb v tak stísněném prostoru nám brzy začal 
činit potíže. Blížili jsme se ke královské komnatě. 
Prof. Wilson obezřetně zkontroloval každý schod i každý tmavý kout. 

Bál se, abychom nespadli do pasti. Stavitelé pyramid byli velmi vynalé-
zaví a nic neponechávali náhodě. 
Zhanobit hrob krále se považovalo za hrdelní zločin a ten, kdo tak uči-

nil, na sebe přivolal hněv bohů a s ním téměř jistou smrt. S hrůzou jsem 
si uvědomil, že my nyní děláme to samé. Možná, že si svým bezbožným 
počínáním koledujeme o krutý trest!
Socha, kterou jsme objevili v jedné z tmavých komnat, stála na vysokém 

podstavci ze zašlého mramoru, protkaného drobnými krvavými žilka-
mi. Kdysi byla vyrobená ze zářivého bronzu, ale nyní ji pokrývala silná, 
nazelenalá vrstva rzi. Odhadl bych, že mohla pocházet z období deváté 
nebo desáté dynastie. 
Obdivovali jsme dílo v klasickém stylu starého Egypta: poněkud strnu-

lá, velice sošná postava muže v jednoduchém sporém oděvu, korunovaná 
nápadnou pokrývkou hlavy. S rukama zkříženýma na prsou, třímajícíma 
žezlo a hůl. Pravděpodobně šlo o zobrazení krále, jemuž hrobka náležela. 
Pozlacená tvář sochy byla obrácena směrem ke vchodu do komory, tedy 

přímo k nám. Zdálo se mi, že jeho nevidoucí oči nás pozorují. Na rtech 
mu ulpěl slabý náznak úsměvu. 
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Avšak protože socha byla stará a rezavá, působil její obličej velice ne-
příjemným, až chorobným dojmem. Vzpomněl jsem si na pověst o bohu 
podsvětí jménem Osiris, který měl mít také zelenou tvář, poznamena-
nou prsty hniloby. 
Našli jsme komoru, kde se nacházel zapečetěný, bohatě zdobený safko-

fág s mumifikovaným tělem neznámého faraona. Hlava mrtvého však 
z nějakých důvodů chyběla. Zdálo se, že byla oddělena od těla nějakým 
ostrým předmětem, pravděpodobně mečem či sekerou. 
Netušili jsme, kdo a proč zhanobil panovníkův hrob, ani co se stalo 

s faraonovými ostatky. Nabízela se hypotéza, že hrobku vykradli lupiči. 
Ale neobstála před naší logikou. Proč by v tom případě nesebrali zlato, 
nestrhli náhrdelník z hrdla a z rukou náramky? Místo toho, aby si zlo-
ději přivlastnili šperky mrtvého, mu usekli hlavu!?
Hrobka byla zapečetěna a nikdo do ní neproniknul. To nemohli být 

vykradači hrobů, ne. Prof. Timothy se mýlil!
Ačkoli všech šest členů naší výpravy tvoří odborníci z Oxfordské uni-

verzity, s něčím takovým jsme se dosud nikdy nesetkali! Netušili jsme, 
co si počneme. Ve vzduchu viselo nebezpečí. 
Objev doprovázel šok. Mumie připomněla každému z nás, že i tělo je 

chrám a dá se také vyplenit i zničit. Ostatky krále skončily jako vykra-
dená budova, odkud kdosi odnesl všechny poklady a  násilím odhalil 
vzácná tajemství tam uvnitř…
Budeme pokračovat ve výzkumu pyramidy a  přilehlých staveb. Prof. 

Timothy pracuje na rozluštění nápisů. Doufáme, že časem se nám po-
daří získat více informací. 



172

JANA PACÁKOVÁ - ANUBIS

23. 4. 1881
Ramir zmizel. Dozvěděl jsem se to dnes ráno do svého nosiče zavaza-

del. Otec ho pohřešoval už od včerejška. 

24. 4. 1881
Ahmed včera večer odešel z tábora. Vydal se hledat nezvěstného syna. 

Nevíme, kdy se vrátí. 

30. 4. 1881
Byla jasná a  studená noc, večery bývaly v  poušti nadmíru chladné. 

Uprostřed pusté krajiny stál náš skromný tábor tvořený několika stany, 
sám uprostřed šeptajících písků.  
Všude vládla tma, a přestože mne na podvečerní vycházce doprová-

zel můj sluha, připadal jsem si jako poslední živý tvor na této planetě. 
Zvláštní, jaké triky vám umí připravit dlouhý pohled do holé černé ob-
lohy, do hlubin vesmíru. 
Večery jsem strávil většinou sezením u ohně, s rozepsanými poznám-

kami na klíně. Byl jsem asistentem prof. Wilsona a mým úkolem bylo 
pečlivě zapisovat průběh vykopávek. 
Z nápisů na desce se nám podařilo získat kusé poznatky o dosud ne-

prozkoumané oblasti na západ od Údolí králů. Podle výzkumů doktora 
Miltona by se zde mělo nacházet pohřebište vládců z desáté dynastie. 
Co se týká faraonových ostatků, prozatím se nám nepodařilo odhalit 
jeho totožnost. 
Trosky zádušního chrámu bezejmenného krále nabízely obraz zmaru. 

Mezi námi panovala depresivní atmosféra, umocněná zmizením Ra-
mira. 
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Něco mi říkalo, že už jsem tu kdysi dávno byl. Čísi hlas mi našeptával, 
že naše počínání je špatné. Neměli bychom budit mrtvé.
Šepoty v písku utichly, anebo se ozývaly jen v mé hlavě? Nerozuměl 

jsem jejich slovům, stejně jako jsem nerozuměl hieroglyfům napsaným 
na zdech. 
Jusuf, můj nosič zavazadel, se zastavil a ukázal na místo, kde se skalnatá 

rokle potápěla do večerní temnoty modré barvy. Jestli jsem viděl to samé 
co on, pak někdo utíkal do pouště. 
I když to zní šíleně, za soumraku jsem nedokázal rozeznat, zda je to 

člověk, či zvíře. 
Pobídl jsem Jusufa, aby přidal do kroku, a rychle jsme se vrátili k ostat-

ním. Vládla už tma a na takovém místě jsme se necítili v bezpečí. 
Nikomu jsem o tom neřekl. Nechtěl jsem je vystrašit. 
Usínal jsem s nepříjemným pocitem, že nás někdo sleduje. Okolo tá-

bora se pohybují šakali. 

2. 5. 1881
Prof. Timothy přeložil část nápisu, psaného v hieroglyfech. Obsahoval 

důležité informace o totožnosti krále, pohřbeného v pyramidě. 
Faraon Ahmose, zvaný Veliký, pocházel z desáté dynastie, která vládla 

ve starověkém Egyptě více než 2000 let před naším letopočtem. Prof. 
Wilson prohlásil, že stojíme na prahu velkého vědeckého objevu! 
V profesorově překladu se však vyskytovaly nějaké nejasnosti, které se 

nám nepodařilo rozluštit. 
Egypťané nepoužívali při psaní samohlásky. V jejich jazyce pro ně pře-

vážně neexistoval žádný ekvivalent, takže některé pasáže textu pro nás 
zůstávaly záhadou. 
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O  hieroglyfech dosud víme velmi málo. Toto složité písmo údajně 
vzniklo ve třetím tisíciletí př. n. l. v období spojení dvou velkých říší, 
Horního a Dolního Egypta. Pro Egypťany představovalo posvátné zna-
ky. Věřili, že je vytvořil dobrotivý bůh Thovt. 
Podařilo se nám rozluštit také větší část textu, zaznamenanou na stě-

nách pohřební komory, jež hovořila o jistém božstvu z podsvětí. 
Jméno boha znělo Anubis, aneb „ten, který jest nad horami.“ Náležel 

mu také titul „ten, který jest na místě balzamování.“ Bůh býval zobra-
zován jako člověk s hlavou psa či šakala. 
Kult byl nejvíce zakořeněn v Horním Egyptě, kde ležel Anubisův kraj 

a jeho hlavní město Kynopolis, neboli Město psa.  
Bral zesnulé do záhrobí a doprovázel je na cestě k trůnu boha Osirise. 

Když byly jejich duše souzeny, vážil srdce mrtvých proti peru okřídlené 
bohytě Maat, peru pravdy. 
V mytologii Anubis ochraňuje mumie před vykradači hrobů. V podobě 

hlídacího psa byl strážcem hrobek, kde dlí zesnulí, a jeho magická moc 
chrání jejich ostatky před znesvěcením. 
Kněží či čarodějové, kteří prováděli mumifikaci, nosili děsivé masky na 

počest svého boha. Anubis byl mistrem všech mumifikačních rituálů 
a technik, které balzamovači praktikovali na mrtvých. Představil jsem si 
podivnou postavu kněze, jehož tvář se skrývá za maskou psa. Šla z toho 
hrůza. 
Anubis nebyl však pouze bohem hrůzy, ale i bohem obnovy. Byl rov-

něž bohem naděje, protože mohl vrátit život mrtvým. Stal se strůjcem 
znovuzrození člověka.
Běhal mi mráz po zádech při pomyšlení na tu strašlivou dobu, která 

nás dělila od mrtvého krále Ahmose a jeho pozůstatků, které zůstávaly 
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po celá tisícíletí ukryty společně s nezměrnými poklady v jeho hrobce, 
zaváté pískem času. 
Byl jsem se podívat na mumii. Přenesli jsme ji do stanu prof. Wilsona, 

spolu s ostatními cennými předměty. Ležela klidně jako vzácný exponát 
v muzeu, pečlivě uložená ve dřevěné bedně, připomínající rakev. Faraon 
by si zasloužil lepší příbytek. Ale co mohl namítat!?

3. 5. 1881
Našli jsme tělo našeho průvodce Ahmeda, zahrabané v písku u paty 

pyramidy. Hlava chyběla. 

4. 5. 1881
Muži, které jsme najali v Káhiře, tu odmítají zůstat. Říkají, že nebudou 

pokračovat, ani kdybychom jim zaplatili dvojnásobek smluvené ceny. 
Dějí se tu divné věci a  oni chtějí odejít. Už si nepřejí pokračovat ve 
výkopech. Bojí se, že by mohli probutit spící zlo, které klidně spočívá 
pod nánosy písku. 
Mr. Henry se je pokoušel přemluvit, jenže marně. Arabové vykřikovali 

slova jako „kletba“ a „smrt“. Obvinili nás, že neseme vinu za Ahmedův 
hrozný konec.
Henry se prudce ohradil, ale tím jen přiléval olej do ohně. Arabové, 

nepříčetní hněvem, nechtěli nic slyšet! 
Opustili nás a my jsme zůstali sami v  cizí zemi, sami v nepřátelské, 

rozžhavené poušti. Nechali nám jen několik velbloudů a nedostatečnou 
zásobu vody. 
Zmizeli tak rychle, že zapomněli na mzdu. Ani si nevzpomněli na pe-

níze, které jim dlužíme. To dokazovalo, jak velký museli mít strach.
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Zůstali jsme stát s prázdnýma rukama a radili jsme se, co přijde dál. 
Někteří z nás, včetně mne, by rádi následovali příklad Arabů. Museli 
jsme rozhodnout, co podnikneme. 
Prof. Wilson rezolutně zamítl návrat do Káhiry. Budeme nadále po-

kračovat ve výzkumech.
 
6. 5. 1881
Nemohli jsme utéct před naším záměrem. Dostali jsme se při bádání 

tak daleko, mnohem dále, než jsme předpokládali. Tohle nás nezastaví!
Nebyl to snad test odvahy? Jestli teď couvneme před nebezpečím, tak 

to znamená, že jsme vyrazili do Egypta nadarmo.
Navštívili jsme prastaré ruiny poblíž Ahmoseho pyramidy. Hypotéza 

Dr.Miltona byla chybná. Nešlo o  hrobky královských manželek, jak 
jsme se domnívali. 
Tyčila se před námi vysoká, zvětralá zeď chrámu boha mumií, který 

nezná slitování s vetřelci! 
Nemohu se dočkat, až se vrátíme do Oxfordu. Toto ohavné místo mne 

užírá. Nenávidím temnotu, staré chrámy a podivné znaky, napsané na 
zdech mnoha budov. Kroutí se jako hadi a zatím je nikdo nedokázal 
rozluštit. A já ve skrytu duše doufám, že ani nedokáže. Kdo ví, jak hroz-
nou historii by nám vyprávěly.
Zamířili jsme do velké budovy, připomínající chrám či mauzoleum. 

Vše se nacházelo v dezolátním stavu. 
Stěny stavby byly pokryté zachovalými hieroglyfy. A  znovu to samé 

jméno - Anubis. 
Psí bůh byl všudypřítomný. Začal jsem pochybovat o  tom, zda jeho 

uctívání někdy skutečně ustalo. Anubisův kult zakořenil i v antickém 
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světě, podle některých zdrojů se mu podařilo přežít až do dob křesťan-
ství. Řekové jej ztotožňovali s bohem Hermem. Jenže co když se mu 
nějakým zázrakem podařilo přežít až do dnešních dní!?
Podivné byly rituály starého Egypta, ještě podivnější však byly činy 

zvrácených kněží a balzamovačů mrtvol. 
Pod menšími budovami, sloužícími nejasnému účelu, jsme našli složitý 

systém chodeb. Jsou v nich uloženy stovky mumií, lidských i zvířecích. 
Nejpodivnější je však to, že všechny nálezy nesou nějakou stopu rituál-
ního znetvoření. Jedna z nich je obzvlášť odporná - vyschlé tělo velké 
kočkovité šelmy, k jehož krku je přišita lidská hlava. 

11. 5. 1881
Dr. Norman se pohřešuje. Naposledy byl spatřen, jak vstupuje do hrob-

ky, kde jsou uloženy zdeformované mumie. Musím odsud pryč! Co nej-
rychleji, dříve, než se stane něco strašného!!!

12. 5. 1881
Prof. Wilson zorganizoval záchrannou výpravu, jež měla za úkol nalézt 

ztraceného člena naší expedice. Existovalo riziko, že při průzkumu stav-
by mohl spadnout do pasti, či zůstal uvězněn v kluzkých tunelech a byl 
pohřben pod troskami. 
Museli jsme jej najít! Pořád ještě existovala šance, že Dr. Norman je 

naživu.
Chaotickou změtí zdiva a  pobořených sloupů jsme se propletli na 

vnitřní dvůr stavby, plný zvětralých kamenných kvádrů se jmény mrt-
vých faraonů.
Nesnesitelný pocit nebezpečí naplňoval všechny prostory podzemního 
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chrámu a vybízel nás, abychom utekli, dokud je čas. Nedbali jsme ho. 
Naše pocity byly lhostejné. 
Stáli jsme na místě, kde byl pohřešovaný naposledy viděn. Henry vy-

křikl Normanovo jméno, ale z němé temnoty nepřišla žádná odpověď. 
Na svatá místa egyptského kultu mrtvých nikdy nesmělo proniknout 

světlo. Proč, to se můžeme jenom domýšlet. Možná to mělo nějakou 
souvislost s ďábelskými bytostmi, které sídlí v podsvětí. Pohanští démoni 
si hnusí sluneční paprsky a den, protože životodárná zář slunce je zabíjí. 
Světlo plamenů tančilo na zdech a kolem mne ožívala monstra ze staré-

ho Egypta, odporná na pohled se svými hlavami šelem či plazů. 
Postupovali jsme stále níž, zákruty klikatého tunelu se točily sem a tam 

jako had. Mumie na nás zíraly prázdnými očními důlky. 
Byli jsme vetřelci v  jejich světě ticha a prachu, který po celé tisíce let 

zůstával nezměněn. Naše výzkumy narušily jejich blažený spánek na věč-
nosti. Napadlo mne, že za to možná zaplatíme. 
Trest pro vykradače hrobů musí být horší než smrt! O to se Anubis rád 

postará. 
Smrdutý vzduch páchl jako hlína a  já jsem se v  něm málem udusil. 

Nemohl jsem dýchat! Přitiskl jsem si kapesník na tvář, ale moc mi to 
nepomohlo. 
Vstoupili jsme do haly, která mi svou velikostí vyrazila dech. Obrovská 

jeskyně v horském masivu musela být dílem přírody. 
Ze stropu sálu, utopeného ve stínu, se ozýval křik netopýrů. Vyplašily je 

plameny pochodní. 
Trhlina, zející v jedné ze stěn krypty, odhalovala smrtelně nebezpečné 

pozůstatky schodiště, vedoucí hlouběji do podzemí. Rozpadající se stup-
ně strmě klesaly do propasti a poté mizely v temnotě. Kdo by se chtěl 
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hrabat v proklatých základech monstrózního mauzolea!? Možná nějaké 
zvíře nebo mrchožrout - lépe řečeno nějaký primitivní tvor co nemá oči, 
co si libuje v  temných, horkých a  špinavých tunelech, plných lidských 
kostí. 
Nemohl jsem si nevšimnout, že na zdi, zalité světlem pochodně, je mezi 

malbami konvenčních postav vyobrazen jakýsi bůh či démon ve zrůdné 
velikosti. Nepochyboval jsem, že jde o obyvatele této ohavné stavby. 
S obavami jsme sledovali, jak vůdce naší výpravy otevírá tlumok, vyta-

huje pevně svinuté lano a rozmotává je. Chystal se pokračovat v průzku-
mech na vlastní pěst!
Přemlouvali jsme jej, aby s tím přestal. Bylo to příliš nebezpečné. Prof. 

Wilson se nám vysmál. Trval na tom, že se spustí do dalšího poschodí. 
Netušil, že jeho odvaha se mu stane osudnou. 
Lano povolilo a on se zřítil do děsivé hlubiny pod námi. Nemohli jsme 

mu pomoci. Bylo pozdě.
Uslyšeli jsme jeho křik a pak jsme mohli jen bezmocně sledovat, jak 

konec provazu mizí v černé propasti. 
Tehdy jsem se smál, kvílel jsem hysterickým smíchem, když profesor 

dopadl na zem a umíral v louži vlastní krve. Ani jednou mne nenapadlo, 
že bych s tím měl přestat. Kolegové na mne zírali jako na blázna. 
Zhroutil jsem se na kolena, pár metrů od rozšklebené trhliny ve stěně. 

Nedokázal jsem se ovládat!
Měl jsem pocit, že cosi se pohnulo ve stínech hrobky, ale to se mi určitě 

jenom zdálo. 
Někde pod námi se nacházelo další podlaží - možná jedno z mnoha 

takových - ale my jsme už nechtěli pátrat dál. Prof. Wilson byl mrtvý 
a Dr. Norman pravděpodobně také. 
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Zjistili jsme hroznou věc - někdo nařízl lano! Podezírali jsme Araby, ale 
nemohli jsme nic dokázat. Co když se nám chtěli pomstít? Vinili nás 
přece z Ahmedovy smrti!
Tu nebezpečnou hrobku jsme nikdy neprozkoumali, a  jsem za to ne-

skonale vděčný! Věřím, že kdybychom pokračovali v  průzkumu, jsme 
všichni mrtví!

13. 5. 1881
Bez prof. Wilsona nemůžeme uzavřít náš výzkum. Expedice se zasekla 

na mrtvém bodě. Nevíme, co bude dál. 

14. 5. 1881 
Dr. Milton se rozhodl ukončit expedici o celý měsíc dříve, než bylo pů-

vodně naplánováno. Půlka tábora je nezvěstná a nám nezbývá nic jiného, 
než se vrátit do Anglie bez důkazů. 
Ačkoli nikdo z nás si to nechtěl připustit, omráčil nás strach. Na mís-

to rozumných úvah nastoupila instinktivní hrůza z neznáma a bez vě-
deckých poznatků přišly ke slovu hloupé pověry. Vypadalo to přece tak 
logicky, ukončit expedici kvůli smrti prof. Wilsona. Ale ve skutečnosti 
jsme ji ukončili, protože jsme se prostě a jednoduše báli pokračovat dál!
Zbývalo zabalit naše vybavení plus pár osobních věcí. Samozřejmě jsme 

se museli postarat i o nálezy.
Opět jsem se byl podívat na mumii. Ležela ve stanu prof. Wilsona a če-

kala, až ji někdo přemístí k nákladu. Všechny nálezy musely být během 
dneška pečlivě zabaleny a naloženy na vůz. Vracíme se do Káhiry. 
Vtom jsem ucítil něco povědomého. Pod stanem panovalo zlověstné 

šero a ve vzduchu ztěžklém horkem viselo to, co jsem znal z mnoha vý-
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kopů na opuštěných hřbitovech prvních osadníků v Nové Anglii - ne-
chutná, nasládlá vůně těla v pokročilém stadiu rozkladu. 
Vykřikl jsem leknutím, když jsem roztřesenýma rukama otevřel fara-

onův sarkofág. 
Tělo v rakvi patřilo Ramirovi. Jenže už to nebyl on. Jeho hlava byla 

nahrazena seschlou, mumifikovanou hlavou psa, starou bůhví kolik 
století. 
Hlava byla chirurgicky přesně přišita ke krku. Netušil jsem, kdo mohl 

udělat něco tak šíleného.
Můj křik přivolal kolegy. V hrůze jsme zjistili, že králova mumie zmi-

zela. Někdo ji ukradl? Nebo Ahmose odešel sám!? Směšné! Mrtví pře-
ce nemůžou chodit. A kdyby mohl, neviděl by kam jde, protože nemá 
hlavu. 
Tu mrtvolu s psí hlavou jsme nechali ležet tak, jak jsem ji našli. Nikdo 

se jí neodvážil dotknout!
Ve stanu prof. Wilsona zůstaly ještě další nálezy, ale na nich nám ne-

záleželo. Odjeli jsme tak rychle, jako kdyby za námi hořelo. 
Už s  tím nechceme mít nic společného. Ne potom, co jsme objevili 

Ramirovo zohavené tělo. 
 
18. 5. 1881
Již po několik dní putujeme stereotypní, vyprahlou krajinou. Máme 

málo vody a den za dnem nám ubývá nejen síla pokračovat dál, nýbrž 
i odvaha čelit podivným událostem, které se odehrávají kolem nás. 
Zmizení Ahmoseho mumie si nedokážeme nijak vysvětlit. Hrůza se 

vznáší nad naším táborem. 
Propadli jsme bludům o  černé magii a  o  úděsných rituálech kněží 
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z dekadentní, úpadkové éry starověkého Egypta, kteří přišívali k lid-
ským tělům zvířecí hlavy a obráceně dělali to samé. 
Ramir se změnil v  takového tvora. Věřil jsem, že stejný osud stihne 

i tělo prof. Wilsona, ponechané v temné trhlině krypty na pospas ohav-
nému bohu mumií. 
Za naší zbědovanou karavanou se táhle smečka šakalů a  perou se 

o zbytky z jídla. 
Jsou to vyslanci boha mrtvých s hlavou psa, kterého staří Egypťané 

nazývali Anubis. 

20. 5. 1881
Možná začínám být paranoidní, anebo na mne neblaze působí příliš 

dlouhý pobyt v nepřátelské poušti a hlasité vytí šakalů za nocí. Mám 
pocit, že nás někdo sleduje. 

25. 5. 1881
Nebyl jsem paranoidní! Měl jsem pravdu. 
Nacházeli jsme se blízko hlavního města. Díkybohu bude našemu utr-

pení v nehostinné poušti už brzy konec. Do Káhiry nám zbýval jenom 
jeden den cesty.
Před námi se rozprostírala Gíza, tajuplné pohřebiště králů žhnoucí 

v rudé záři zapadajícího slunce. Stačilo pár hodin jízdy, stačilo překonat 
jen pár kilometrů a byli bychom v bezpečí. 
Jenže neúprosný čas hrál proti nám. Padala tma a bylo jasné, že dojít 

do města už nestihneme. Museli jsme přenocovat v ponuré nekropoli. 
Rozbili jsme tábor ve stínu pyramid, vysokých monumentů věčnosti. 

Rychle se stmívalo. 
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Trápila mne žízeň a únava, ale usnout jsem nemohl. Zdráhal jsem se 
uložit ke spánku také z jiného důvodu. Měl jsem obavy o své kolegy. 
Co když ani tady nejsme v bezpečí? 
Očekával jsem, že zlo nám půjde v patách přes všechna starověká po-

hřebiště, zavátá pískem pouště…
Zdálo se, že v tomto pustém světě ozářeném měsícem se nepohnul ani 

jediný živý tvor. Hrůzou jsem si málem rval vlasy. Nade mnou se tyčila 
na mohutném podstavci sfinga, ve světle vycházejícího měsíce bílá a zá-
řivá. Zdálo se mi, že se baví mým zděšením. Sfinga se usmívala. Ale nic 
veselého v jejím strnulém úsměvu nebylo, to v žádném případě. 
Arabové ji nazývali Abu-Hol, neboli Otec hrůzy. Napadlo mne, že jde 

o velmi příhodné jméno pro bájnou obludu, která dávala lidem záludné 
hádanky, a když jí nedokázali odpovědět správně, zabíjela je. 
Blesklo mi hlavou, proč jsme se museli utábořit zrovna tady. To nemohl 

dr. Milton vybrat nějaké jiné místo!?
Nebo v  tom byla snad čirá zlomyslnost vyšších sil, že musíme - po-

lomrtví hrůzou z neznámého vraha, který mrzačí mrtvoly svých obětí 
- snášet nervy drásající pohled té obrovské neživé kamenné nestvůry 
s tváří ženy a tělem lva!?
Pouze úpadková kultura Egypta v posledních letech své bývalé slávy 

mohla zplodit něco takového. Představoval jsem si, jak zkažená civiliza-
ce úpí v posledním tažení a vše nelidské se dostalo na svobodu. 
Vzpomněl jsem si na podivnou, groteskní mumii s tělem velké kočky 

a s lidskou hlavou, kterou jsme našli v podzemí pod ztracenou pyrami-
dou. Co když je sfinga sochou podobného tvora, či spíše zrůdy, která 
kdysi žila a dýchala!?
Ještě před pár týdny bych tak šílenému nápadu nikdy nevěřil, ale udá-
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losti minulých dní mne naučily popírat logiku a klást si otázky ohledně 
svého zdravého rozumu. Nic tu nedávalo smysl! A ani nemohlo, protože 
jsem měl podezření, že jsem se už dávno zbláznil a vše kolem mne je 
jenom strašný sen, vyvolaný horečkou z úpalu. 
Zdála se mi noční můra, ve které jsem viděl faraonovu mumii, jak si 

v nejistém, opilém úhlu přidržuje na krku Ahmedovu hlavu. Špinavé, 
zteřelé obvazy vlající na bezhlavém těle potřísnila rudá krev, hrozivá na 
pohled. 
Ahmedovy mrtvé oči se pohnuly a já poznal, že slepá mumie mne zpo-

zorovala. 
Vrávoral jsem dlouhou, temnou chodbou, hluboko v podzemních pro-

storách Anubisova chrámu. Ahmose mne s každým krokem doháněl! 
Nemohl jsem mu utéct!
Ve chvíli, kdy ke mně děsivá chodící mrtvola natahovala vychrtlé ruce, 

podobné supím pařátům, jsem se s trhnutím probudil. Uvědomil jsem 
si, že někdo mne drží za ramena a cloumá se mnou. 
Poznal jsem rozrušený obličej dr. Miltona. Přiškrceným hlasem zašep-

tal, že někdo cizí je v táboře. 
Vyskočil jsem z  lůžka a popadl pistoli. Prof. Timothy už byl vzhůru. 

Zbývalo vzbudit Henryho. 
Plížili jsme se k místům, kde spal. Pevně jsem svíral nabitý revolver. Dr. 

Milton měl také připravenou zbraň. Timothy si vzal alespoň lovecký 
nůž, aby nezůstal s prázdnýma rukama. 
Netušili jsme, co tam najdeme. Co když je Henry mrtvý a na jeho místě 

leží nějaká znetvořená mumie z pekelného chrámu boha podsvětí, který 
jsme si ani netroufli pořádně prozkoumat!? 
Ačkoli tábořiště zůstalo tiché a nikde se nic nehnulo, vycítil jsem, že tu 
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nejsme sami. Kdosi nás sledoval, ale zatím se neodvážil zaútočit. Zvíře, 
či vetřelec, se skrývalo mimo chabý dosah měsíčního svitu…
Henry byl naštěstí v pořádku, jak jsme se záhy přesvědčili. Jenže celý 

rozespalý vůbec nechápal, co se to děje. Nedokázal uvěřit, že někdo - 
anebo spíš že něco, něco obludného - nás pronásledovalo až sem.  
Timothy vyhlédl ven, aniž by zpozoroval cokoli podezřelého. Falešný 

poplach?
Nehodlali jsme se dát ukolébat ke spánku. Tma v nás vyvolávala strach 

a nedůvěru, proto jsme navzdory varování profesora zapálili malou pře-
nosnou petrolejku. Henry se pokusil skrýt slabý plamínek pod tenkou 
přikrývkou, staženou ze svého kavalce. 
Seděli jsme ve stanu a modlili se, aby k nám světlo lampy nepřilákalo 

záludného vetřelce. 
Zaslechli jsme, jak se někdo krade k nám. Po stěně sklouzl děsivý stín, 

který jsem v prvních vteřinách nedokázal nijak konkrétně popsat. Vzá-
pětí se stalo něco strašného…
Látkou těsně vedle nás proniklo hrozivé ostří a část stanu v okamžiku 

rozpárala nová prudká rána sekery. A pak - 
Někdy mám pocit, že jsem se zbláznil! Protože jsem viděl to zvíře, tu 

věc, která na nás zaútočila. Nebyl to člověk či hnijící příšera ze záhrobí, 
ale něco mnohem horšího: Muž s hlavou šakala. Anubis!?
Milton začal střílet! Chtěl jsem jej napodobit, ale ruce mne neposlou-

chaly. Prsty mi zmrtvěly hrůzou a já nedokázal stisknout spoušť své pis-
tole, zkamenělý stejně jako ve zlém snu o faraonově oživlé mumii.
Mohl jsem se jenom bezmocně dívat, jak se k nám blíží démonická 

zrůda, ozbrojená velkou sekerou. V uších mi zněl dunivý smích sfingy. 
Chladný noční vzduch ztěžkl vůni čerstvé krve. 
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30. 5. 1881
Vracím se do Anglie v zuboženém stavu. Jsem v depresi. Mám sebevra-

žedné úvahy a musím brát všechny ty hořké, nechutné prášky, které mi 
starostliví lékaři předepisují na uklidnění. Přežívám nekonečně dlouhé, 
beznadějné dny na vysokých dávkách laudana a opia. 
Chtěl jsem své poznámky z tragické výpravy do Egypta roztrhat, jenže 

jsem si to zase rozmyslel. Musím psát dál! Musím to ze sebe nějak do-
stat, jinak se zblázním!
Stále slyším ohlušující rány z revolveru a vím, že dr. Milton neminul 

svůj cíl! 
Když střelba utichla, opatrně jsme se přiblížili k místům, kde leželo 

tělo. Světlý písek pod ním zrudl horkou krví a pošetile mi blesklo hla-
vou, že bohové přece nekrvácí. A  co víc - boha mrtvých nemůžeme 
zabít!
Ve starověké Gíze, uprostřed temné nekropole dávných vládců tisíce 

let zaniklého království, zemřel pouhý smrtelník. Jak jsem mohl být tak 
slepý? Strašlivě jsem se mýlil! 
Byl to jeden z  nás. Pod rituální maskou šakala se skrývala tvář Dr. 

Normana. 
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V současnosti pracuje v knihkupectví. Psaní má jako 
koníček a věnuje se mu již více než 10 let. Na lite-
rárním poli ji nejvíce zaujala dosud málo probáda-
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záhadné příběhy, které dokážou ve čtenářích vyvolat příjemné mra-
zení v zádech. Mezi její oblíbené autory patří H. P. Lovecraft, Anne 
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