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Rayovi,
velkoadmirálovi této půlnoční jízdy,

s láskou





Ú V O D E M

Publikoval v magazínu strašidelných příběhů Weird Tales i v ex-
kluzivním časopise New Yorker. Kolik spisovatelů lze cha-

rakterizovat tak rozporuplně? Tenhle zdánlivě neslučitelný výsek
z publikační historie osvětluje pouhý okraj rozsáhlého, pestrého
a podivuhodného kánonu Raye Bradburyho.

Jeho tvorba zahrnuje přelomová díla science fiction, všeobecně
uznávané fantasy příběhy a ceněnou realistickou prózu ze součas-
nosti. Ray Bradbury v průběhu celé své kariéry ignoroval a stíral
hranice mezi žánry. Bezpochyby patří do vybraného kádru auto-
rů, kteří v literatuře dokážou divy. Jsou to tvůrci novátorských
a neuvěřitelných příběhů, spisovatelé, kteří na své cestě vtrhli do
posvátných sálů krásné literatury. Nathaniel Hawthorne, Charles
Dickens, Edgar Allan Poe, Shirley Jacksonová, Jorge Luis Bor-
ges – a jen velmi málo dalších.

Tito vynikající autoři (a další průkopníci jako William Faulkner,
Francis Scott Fitzgerald, John Steinbeck a Tennessee Williams,
kteří útočili na hranice mezi krásnou literaturou a žánrovým čti-
vem též úspěšně, ale ne tak často) napsali mnoho textů, jež by bylo
možné považovat za šestákovou literaturu, a šikovně tak nahlíželi
na člověka a jeho osud v novém a originálním světle.

Ray Bradbury tak kráčel v hlubokých a nesmazatelných sto-
pách svých předchůdců, kráčel i po boku svých současníků, ale
nejen to. Ve své obdivuhodné kariéře si Bradbury razil a mapoval
vlastní cestu, a donekonečna tak pozměňoval a rozšiřoval literár-
ní kánon science fiction. Ze všech médií, která využíval – romány,
povídky, scénáře, televizní a divadelní inscenace, básně, eseje,
a dokonce i architektonické koncepty –, byla Bradburyho nejmi-
lejší zálibou právě povídka. Především v této formě nacházíme to,
co je z jeho díla nezapomenutelné.
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Kdo by zapomněl na zašlápnutého motýla v „Burácení hromu“?
Nebo na zmechanizovaný, postapokalyptický dům bez lidských
obyvatel v povídce „Přijdou vlahé deště“? Anebo na zdrcenou
malou Margot zamčenou v kabinetě na Venuši, když na jedinou
hodinu vyjde slunce – jednou za sedm let?

A pak je tu Strýček Einar a jeho „nádherná, jakoby hedvábná
křídla“, která za ním „visela jako plachty z mořské zeleně“.

Tallyiny přízračné stopy v „Jezeru“.
Vesmírní kolonisté, kteří v „Třetí expedici“ přistanou na Marsu

a najdou tam idylickou maloměstskou Ameriku zalidněnou jejich
blízkými, kteří už zemřeli.

Báječné nové tenisky „se žužu a svinutými pružinami v podráž-
kách“ v povídce „Zvuk běhajících nohou“.

Irský taxikář, který kvůli půstu přestal pít a teT nemůže pořád-
ně řídit.

A mumie v katakombách mexického Guanajuata.
A teplé Sluneční pavilony na Venuši.
A africká step a děti přemlouvající rodiče, aby se vydali za

nimi…
Tyhle povídky – a ještě mnoho dalších – chceme všichni oslavit

a uctít v této antologii nových, dosud nepublikovaných příběhů
od uznávaných spisovatelů. Škála těch, kteří do tohoto souboru
přispěli, je svědectvím Bradburyho jasně patrného stínu a umě-
leckého vlivu. Jak napsal Nathaniel Rich v časopise Slate, „pokud
má náš věk nějakou mytologii, Bradbury je jedním z jejích tvůrců“.

Ray Bradbury se vždy považoval za „vypravěče příběhů“ vze-
šlého z té starobylé tradice ústního vyprávění na tržišti nebo u ohně.

„Je to prastará tradice,“ řekl v jednom rozhovoru v roce 1964,
„dobrá, pěkná, skvělá. Jestli za sto let nějaký chlapec přijde k mé-
mu hrobu a napíše uhlem na mramor BYL VYPRAVĚČEM PŘÍBĚHŮ,
budu spokojený.“

Podobně uznávanou formou vyprávění příběhů je „stínové di-
vadlo“, umění, z něhož vychází i název naší antologie. Stínové
divadlo se svými figurami vystříhanými z papíru, jež se drží mezi
světelným zdrojem a průsvitnou zástěnou, je staré přes dva tisíce
let a podle většiny odborníků pochází ze staré Číny. A jako fan-
tastické moderní mýty Bradburyho samého, i stínové divadlo
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vyprávělo fantastické mýty a lidové báchorky. Pohyblivé figurky
se měnily v tajemné metafory prastarých legend a moderních
pravd, což je motiv běžný i v objemném literárním kánonu Raye
Bradburyho.

Stínové divadlo bylo populární v Indii, Indonésii, Turecku i jin-
de. V osmdesátých letech devatenáctého století existovalo ve
Francii v rozvinuté, propracovanější a stylizované podobě. Tento
druh umění byl také zcela zásadní pro vývoj fantasmagorického
divadla ve Francii a v Anglii viktoriánské éry.

Dnes visí v Bradburyho losangeleském domě na čestném místě
plakát francouzského kabaretu Le Chat noir. Tento pařížský
noční klub byl v devatenáctém století znám novátorským využitím
stínového divadla. Zákazníci seděli u stolů, usrkávali letitý likér
a obdivovali se podívané plné světla, stínů a příběhů.

Ve svém podzimním gotickém opusu Tudy přijde něco zlého sám
Ray Bradbury pokřtil svůj temný karneval „Cooger a Dark – Pan-
demonický rej přeludů“.

Jeho  vlastní literární stínohry, to  jsou imaginativní příběhy
odehrávající se všude a kdekoli: v koloniálních mexických měs-
tech, v losangeleských činžácích, na úpatí mar_anských pohoří,
sluncem prohřátých chodnících dávno minulé Ameriky, v nekoneč-
ných smaragdových lesích Irska, za otáčecími dveřmi zaprášených
karnevalových stanů, na půdách a ve sklepeních našich dětských
snů. Za své vytrvalé a neohrožené umělecké nadání si v roce 2000
vysloužil cenu nadace National Book Foundation za významný
přínos americké literatuře, v roce 2004 Státní vyznamenání za
umění (které uděluje prezident Spojených států), v roce 2007
zvláštní ocenění v rámci Pulitzerovy ceny a ještě mnoho dalších
poct. Bradburyho příběhy po sobě zanechaly ve věku masových
médií trvalou stopu, nejen v knihách, ale i v rozhlasových hrách,
televizních inscenacích, filmech a komiksech.

Kromě všech cen, vyznamenání a úspěchů získal Ray Bradbury
i jakési vlivné postavení, které pro něj bylo potěšením a překva-
pením zároveň: byl učitelem, kazatelem, otcovským vzorem a pří-
kladem pro mnoho tvůrců ve všech uměleckých odvětvích. On
i jeho dílo stále zažehávají jiskru umělecké představivosti u mladé
i té starší generace tvůrců, kteří sami často stírali hranice mezi
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žánrovým čtivem a krásnou literaturou, mezi fantasticky předsta-
vovaným a pozorně sledovaným skutečným světem. Loutkoherec
má nespočet učedníků.

V Reji stínů předkládají autoři, jež Ray Bradbury významně
ovlivnil, k jeho poctě své vlastní povídky, kterými mu vzdávají hold,
povídky, jež jsou prostřednictvím obrazů, tématu nebo myšlenky
někdy na první pohled, jindy jen neznatelně „zasvěcené Bradbu-
rymu“. Od lyrického kouzla Pampeliškového vína a přesýpajících
se mar_anských písků po rozvířené mlhy Říjnové země uctívá
Bradburyho literární úspěchy v celé jejich šíři spousta současných
skvělých spisovatelů. Rej stínů představuje ty nejzajímavější auto-
ry, kteří se stejně jako ten, jehož ctí, nenechávají svazovat kate-
goriemi nebo dějištěm a v bradburyovském korpusu hledají inspi-
raci pro vlastní jedinečné, divoké představy.

Povídky obsažené v tomto svazku nejsou ani epigonské pokračo-
vání, ani pastiš, ale osobité fiktivní vize spisovatelů, které inspiro-
val jediný společný základní kámen: věčné dílo Raye Bradburyho.

Za ta léta napsal Bradbury ke svým knihám mnoho úchvatných
úvodů, v nichž se zabývá zrodem svých příběhů. V těchto osob-
ních, poučených reflexích pustil čtenáře takříkajíc za průsvitnou
zástěnu a oni se tak stali svědky spletitých a vychytralých machi-
nací samotné stínohry.

Všech šestadvacet autorů, kteří do Reje stínů přispěli, napsalo
v duchu této tradice ke svým povídkám i dovětek, v němž osvět-
lují bradburyovský vliv – na ně, na jejich povídku nebo na obojí.
Tito spisovatelé si od Bradburyho vzali, co je pro ně nejdůležitější
a nejvýraznější, a založili na tom vlastní představení.

V příhodné první povídce „Muž, který zapomněl Raye Bradbu-
ryho“ pracuje Neil Gaiman s tématem muže, který kvůli selháva-
jící paměti zapomíná na povídky a knihy, jež mu změnily život.

V povídce „Vidění“ přináší Alice Hoffmanová křehký, ale přes-
to drsný příběh o letním okouzlení a přátelství – a o tom, co
zůstane, když léto skončí.

Mistr napětí David Morrell píše o strážných andělech v úplně
novém světle.

Bradburyho starý přítel, legendární autor sci-fi a fantasy Harlan
Ellison, napsal podle vlastního vyjádření svou „nejspíš poslední

/ 12



publikovanou povídku“. „Vyčerpání“ je působivý příběh galaktic-
kých rozměrů, v němž potemní celý vesmír – vědecko-fantastická
metafora autorovy vlastní uvadající smrtelnosti.

Margaret Atwoodová a Charles Yu využívají sci-fi jako sociál-
ní satiru (stejně jako Bradbury ve svém klasickém románu 451
stupňů Fahrenheita nebo v povídkách jako „Step“) každý zcela
jinak.

V některých příbězích v knize obsažených lze přímo vysledovat
bradburyovské vlákno. Vtíravá a melancholická povídka Joea
Hilla „Stříbrné vody jezera Champlain“ je sourozencem Bradbu-
ryho klasické povídky „Volání v mlze“. Pulitzerovou cenou ověn-
čená Julia Kellerová píše příběh tematicky a strukturálně nepříliš
vzdálený od povídky „Celé město spí“. Finalistka Národní knižní
ceny Bonnie Jo Campbellová přináší moderního, pokrouceného
potomka „lesní čarodějnice“, která jako první zhyzdila tělo „ilus-
trovaného muže“. John McNally píše povídku, která přímo vychá-
zí z Říjnové země. Finalista Pulitzerovy ceny předkládá melancho-
lickou epifanii na stejné vlnové délce jako Bradburyho klasika
„Nikdy vás už neuvidím“. Povídka „Kdo to klepe?“ od Davida
Eggerse (mimochodem, titul je odvozen od antologie Augusta
Derletha z roku 1946, v níž Bradbury debutoval knižně) je příbě-
hem čirého potěšení, zděšení a překvapení.

Jsou tu příběhy z hvězd i příběhy zasazené do poklidných uliček
maloměstského amerického Středozápadu. Jsou tu příběhy z mi-
nulosti, současnosti i budoucnosti.

V Reji stínů se sešli autoři, kteří se objevili v literární části talk
show Oprah Winfreyové, autoři z žebříčků nejprodávanějších
titulů uveřejněných v deníku New York Times, finalisté National
Book Award, držitel Newbery Medal, autoři několikrát nomino-
vaní na ceny World Fantasy Award a Bram Stoker Award i jejich
laureáti. Je to shromáždění dělníků slova, kteří se pouštějí na to
temné a chimérické území tolik proměněné a přeměněné mu-
žem, kterému se přezdívá Mistr zázraků.

V úvodu knihy Timeless Stories for Today and Tomorrow, anto-
logie fantasy a magického realismu z roku 1952, kterou uspořádal,
Bradbury píše: „Začínající spisovatelé se často chybně domnívají,
že jestliže je jeden kouzelnický trik dobrý, šestnáct takových triků
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pohromadě musí být šestnáctkrát lepší. Nic ale není dál od prav-
dy. Dobré fantastično musí mít možnost dostat se ke čtenáři
nenuceně, ve vzduchu, který dýchá. Je třeba jej do příběhu vetkat
tak, aby bylo někdy téměř nerozpoznatelné.“

Ve shodě s Bradburyho filozofií kouzel a příběhů vám předsta-
vujeme Rej stínů s podtitulem Povídky k poctě Raye Bradburyho.
V samém jádru každého z těchto příběhů najdete ten jediný trik,
tu nezapomenutelnou metaforu, počin narativního iluzionismu.

Vítáme vás na představení, Rej stínů začíná. Přisuňte si židli.
Přineste si něco k pití.

Světla v sále pohasínají.
Sametová opona stoupá.
A stíny začínají hrát…

Sam Weller a Mort Castle
Chicago, Illinois

Pro české čtenáře objevil Raye Bradburyho Josef Škvorecký.
Kde se mu v polovině padesátých let podařilo získat originál
451 stupňů Fahrenheita, to už nevím, ale dobře se pamatuji na
jeho obdiv k mladému americkému autorovi, který se prosadil
„průhlednou orwellovskou antiutopií“ napsanou úsporným sty-
lem a osobitou poetikou. Společně jsme se rozhodli, že Bradbu-
ryho bez smlouvy přeložíme a budeme nabízet nakladatelstvím.
V euforickém nadšení jsme nedomysleli, že pro řešení cizojazyč-
ných úskalí v textu máme k dispozici pouze jediný po válce na-
rychlo spíchnutý slovník, nulovou osobní zkušenost s americkým
prostředím a že domorodí mluvčí, s nimiž bychom mohli spolu-
pracovat, se dali tenkrát v Praze spočítat na prstech jedné ruky.
Nakonec byl naším poradcem černošský kontrabasista, který hrál
v FOK, překlad vyšel přesto s chybou bohužel hned na první
straně. Problémem pro nás byly některé technické novinky v Pra-
ze tehdy neznámé a Bradburyho vlastní invence, např. „earbuds“,
které jsme nahradili „mušličkami“ do ucha. S hotovým textem
jsme bez úspěchu obcházeli redakce. „Fahrenheit“ nakonec po-
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prvé vyšel časopisecky, když začal Škvorecký pracovat v magazínu
Světová literatura. Tam se také objevil jeho překlad povídky „Emi-
sar“ a česká cesta byla Rayi Bradburymu otevřena.

Já jsem Bradburymu zůstala překladatelsky věrná od zmíně-
ných počátků až po drobný příspěvek v této knize. Neshoduji se
vždy s literárními kritiky v hodnocení jeho díla, ale protože mám
vzhledem ke své práci s autorem prožité každé jeho slovo, jsem
přesvědčená, že je obdivu hodným mistrem povídky, do níž pod
různými pláštíky fantazie dokáže tento moralista s duší básníka
promítnout starost o hodnoty, bez nichž je lidský život prázdný.

Jarmila Emmerová
Praha
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Počítám, že byste rádi věděli, proč vás svolávám na rodinnou
sešlost. Hned to vysvětlím.

V roce 2006 vydala pošta Spojených států známku připomína-
jící památku Edgara Allana Poea. Ihned jsem běžel koupit něko-
lik aršíků a lepil jsem ty známky na všechnu odesílanou poštu.
Posílal jsem dopisy přátelům a rodině do celého světa. Když jsem
se na onen portrét pana Poea podíval, bylo mi jasné, že se dívám
na svého pravého papá.

Vyrůstal jsem ve Waukeganu ve státě Illinois a v osmi letech
jsem dostal od tety Nevy knihu Fantastické příběhy, které napsal
Poe. To mě navždy změnilo. Přečetl jsem si „Zrádné srdce“, „Sud
vína amontilladského“ a samozřejmě „Havrana“. Jazyk byl květ-
natý a vyšperkovaný jako Fabergého vejce. Náměty děsivé a fan-
tastické, a já jsem se zamiloval.

Jak léta plynula, objevili se další papá: L. Frank Baum, H. G.
Wells, Jules Verne.

Později přibyly mámy: Emily Dickinsonová, Willa Catherová
a Eudora Weltyová. Měl jsem i porodní asistentky: Shakespeara
a bibli.

TeT, po mnoha letech a na sklonku života, se mi stala neuvě-
řitelná věc. V souvislosti s knihou, kterou právě držíte v ruce,
jsem zjistil, že už nejsem syn, jsem naopak otec. Všech šestadva-
cet autorů tohoto souboru pozoruhodných různorodých příbě-
hů se vrací domů ke svému papá a já jsem na to strašně pyšný.
Moje rodina je rodinou cirkusových artistů a žonglérů, prapodiv-
ný a skvostný půlnoční lunapark pou_ových postav, krotitelů še-
lem, kouzelníků a nádherných monster. Díky jim je toto setkání
výjimečné.
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V téhle knížce najdete příběhy z temných sklepení i příběhy
letů temným kosmickým prostorem, příběhy z malých městeček
i z velkých měst. Narazíte na anděla strážce i démony v nás. Jsou
tu postavy děsící se duchů, ačkoli žádný duch není na dohled. Jsou
tu příběhy poklidné, příběhy se š_astným koncem, příběhy smutné
i příběhy nahánějící strach. Kniha se dá chápat jako záznam mých
vlastních zlých snů a denního snění. Je v ní fantasy, science fiction
i mystery – a především představivost.

A já hloubám nad tím, jak se to všechno stalo.
Jak se ze syna pana Edgara Allana Poea stal tolikanásobný otec.
Když si zpětně vybavuji svoji profesionální dráhu, uvědomuji si,

že jsem po celou cestu k úspěchu tápal. Nikdy jsem si nebyl vě-
dom, co dělám. Prostě jsem to dělal.

Ale tápal jsem s velikým zápalem a především s láskou.
Příběhy jsem miloval.
TeT vidím, že s láskou se projevují i mé děti, a jsem jim za to

hluboce vděčný.
Znáte možná moji povídku „Rodinná sešlost“ („Homecoming“)*.

Časopis Weird Tales ji odmítl, prý že je příliš mimo zavedený směr,
příliš netradiční. Napadlo mě poslat ji do Mademoiselle, zavede-
ného časopisu, který tiskl díla veskrze literární. K mému obrov-
skému překvapení časopis povídku koupil a uveřejnil ji v říjnovém
čísle roku 1946. Kvůli jejímu zařazení byl ten měsíc celý časopis
pozměněn tak, aby se stal oslavou podzimu.

Ilustrace zadali výtvarníkovi Charlesi Addamsovi, který praco-
val v týdeníku New Yorker, a ten postavy z mé povídky skvěle
vystihl; nakreslil rodinu upírů a fantastických monster při návratu
domů na setkání v jejich viktoriánském sídle na severu státu
Illinois.

Tam se rodina krásných stvoření – milých okřídlených strýčků,
shovívavých telepatických tet a fantastických bratří z celého svě-
ta – schází k poděkování pochopitelně na Halloween.

* Povídka „Homecoming“  vyšla v českém překladu  hned třikrát, a to
pod názvy „Rodinná sešlost“, „Rodinná slavnost“ a „Shromáždění“.
Pozn. red.
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Pro mě je tahle knížka v mnoha ohledech druhou rodinnou
sešlostí. Celá rodina se na tuhle srdečnou oslavu vrací domů a já
jsem š_astný.

Papá objímá své děti rozepjatými křídly.
Na tom setkání vítám i vás.

Ray Bradbury
Los Angeles, Kalifornie
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Zapomínám a děsí mě to.
Ztrácím slova, ale pojmy ne. Aspoň doufám, že pojmy ne-

ztrácím. Jestli ano, nejsem si toho vědom. Kdybych o něčem
ztratil pojem, jak bych to asi poznal?

Což je zvláštní, protože jsem měl vždycky moc dobrou pamě_.
Nosil jsem v ní všechno. Někdy byla moje pamě_ tak dobrá, že
jsem měl dokonce pocit, že si pamatuju i věci, které jsem ještě ne-
mohl vědět. Pamatoval jsem si dopředu…

Na to asi žádné slovo není, ne? Pamatovat si věci, které se ještě
nestaly. Nemám ten pocit, který míváte, když v hlavě hledáte
slovo, ale ono tam není, jako by v noci někdo přišel a sebral ho.

Když jsem byl mladší, bydlel jsem s několika dalšími lidmi ve
velkém domě. Byl jsem tehdy ještě student. Měli jsme v kuchyni
každý svoji poličku, hezky označenou jménem, a taky jsme měli
každý svou přihrádku v ledničce a v ní vejce, sýr, jogurt a mléko.
Vždycky jsem úzkostlivě používal jen své potraviny. Jiní ovšem
nebyli tak… ehm. Ztratil jsem slovo. Slovo, které znamená „úz-
kostlivě dodržuje pravidla“. Mí spolubydlící byli… zkrátka pravý
opak. Šel jsem do ledničky, ale má vejce byla pryč.

Přemýšlím o nebi plném kosmických lodí. Je jich tolik, že vypa-
dají jako záplava kobylek, a ve svítivě fialové noci se stříbrně
třpytí.

Ztrácely se mi tehdy i věci z pokoje. Boty. Vzpomínám, jak mi
odešly boty. Nebo bych spíš měl říct „byly pryč“, protože jsem je
nikdy nenachytal, jak odcházejí. Boty jen tak neodejdou. Někým
„byly odejity“. Stejně jako můj velký slovník. Tentýž dům, tatáž
doba. Sáhl jsem na malou poličku u postele (všechno bylo blízko
postele – měl jsem vlastní pokoj, ale nebyl o moc větší než komo-
ra). Sáhl jsem na poličku – a slovník byl pryč, zbyla po něm na
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poličce jen díra o velikosti slovníku, která značila, kde slovník
není.

Všechna slova zmizela a s nimi i kniha, v níž byla zapsaná. Bě-
hem měsíce mi sebrali ještě rádio, pěnu na holení, blok a penál.
I jogurt. A jak jsem zjistil, když vypadl proud, taky svíčky.

TeT přemýšlím o klukovi s novými teniskami, který věří, že
dokáže navždy běžet. Ne, to mi nepomáhá. Suché město, ve kte-
rém pořád pršelo. Cesta pouští, na níž dobří lidé vidí fata morganu.
Dinosaurus, který je filmovým producentem. Tou fata morganou
byl Kublajchánův palác rozkoší.

Ne…
Někdy když mi zmizí slova, přijdu na ně tak, že se k nim připlí-

žím z jiné strany. Řekněme, že hledám slovo – dejme tomu, že
mluvím o obyvatelích planety Mars a dojde mi, že slovo, kterým
se označují, je pryč. Možná si dokonce uvědomím, že to chybějící
slovo se objevuje i v nějaké větě nebo názvu. kronika. Můj
nejoblíbenější . A když mi nepomůže ani to, začnu
kolem toho pojmu  kroužit.  Zelení  mužíčci, asi, nebo  možná
vysocí, snědí a kultivovaní: Temní byli a zlatoocí… a najednou na
mě čeká slovo Mar_ané, jako přítel nebo milenka po dlouhém dni.

Když se mi ztratilo rádio, z toho domu jsem se odstěhoval. Bylo
to příliš vyčerpávající, to pomalé mizení věcí, které jsem měl tak
samozřejmě za své, položka za položkou, věc po věci, předmět po
předmětu, slovo za slovem.

Když mi bylo dvanáct, jeden stařec mi vyprávěl příběh, který
jsem nikdy nezapomněl.

Ubohý muž se za setmění ocitl v lese. Neměl s sebou modliteb-
ní knížku, a proto nemohl vykonat večerní modlitbu. A tak řekl:
„Bože vševědoucí, nemám modlitební knížku a zpaměti žádné
modlitby neumím. Ale ty je znáš všechny. Jsi Bůh. Takže to
uděláme takhle. Budu odříkávat abecedu a ty z ní budeš skládat
slova.“

Některé věci mi v mysli chybějí a děsí mě to.
Ikaros! Všechna jména jsem nezapomněl, to ne. Ikara si pama-

tuju. Proletěl příliš blízko slunce. Něco takového ale v příbězích
stojí za to. Vždycky se vyplatí to zkusit, i když se to nepodaří,
i když se člověk zřítí jako meteorit. Lepší shořet v temnotě a in-

/ 22



spirovat jiné, něco prožít, než sedět potmě a proklínat lidi, kteří si
půjčili vaši svíčku a nevrátili ji.

Pár lidí už jsem ale ztratil.
Je to zvláštní, když se to stane. Vlastně to není tak, že bych je

ztratil. Ne jako když člověk ztratí rodiče, a_ už jako malé dítě, když
si myslíte, že v davu držíte mámu za ruku, jenže pak se podíváte
nahoru a není to vaše máma… nebo později. Když na pohřbu
hledáte slova nebo rozprašujete popel na květinový záhon nebo
do moře.

Někdy si představuju, že by se mi líbilo, kdyby můj popel roz-
prášili v knihovně. Ale to by pak knihovnice musely druhý den
přijít ráno dřív a zamést ho, než začnou chodit lidi.

Líbilo by se mi, kdyby můj popel rozprášili v knihovně nebo
třeba v lunaparku. V lunaparku ze třicátých let, kde se jezdí na
černém… černém… ehm…

Vypadlo mi to slovo. Kolotoči? Horské dráze? Na té věci, co na
ní člověk jezdí a je zase mladý. Na ruském kole. Ano. „Dle svrbění
palce mého tudy přijde…“

Shakespeare.
Pamatuju si Shakespeara a pamatuju si jeho jméno a taky, kdo

byl a co napsal. Ten je prozatím v bezpečí. Možná existují lidé,
kteří Shakespeara zapomenou. Museli by pak říkat „ten, co na-
psal být, či nebýt“ – ne ten film, co v něm hraje Jack Benny,
vlastním jménem Benjamin Kubelsky, který vyrostl ve Waukega-
nu v Illinois, což je asi hodinu od Chicaga. Waukegan později ve
svých povídkách a románech zvěčnil jako Zelené město jeden
americký spisovatel, který se z Waukeganu přestěhoval do Los
Angeles. Mám na mysli samozřejmě toho muže, na kterého mys-
lím. Když zavřu oči, v duchu ho vidím.

Dívával jsem se na jeho fotografie na zadních stranách jeho
knih. Vypadal mírně, vypadal moudře, vypadal laskavě.

Napsal povídku o Poeovi, aby Poe nebyl zapomenut, a o bu-
doucnosti, kde se pálí knihy a lidé na ně zapomínají, a v té povídce
jsme na Marsu, ačkoli bychom úplně klidně mohli být ve Wauke-
ganu nebo v Los Angeles, protože kritikové, tedy ti, kteří potírají
nebo zapomínají knihy, ti, kteří berou slova, všechna slova, a slov-
níky a rádia plná slov, protože ti lidé procházejí domem a umírají,
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jeden po druhém: zabije je orangutan, jáma a kyvadlo, pro lásku
boží, Montresor…

Poe. Poea znám. A Montresora taky. I Benjamina Kubelského
a jeho ženu Sadie Marksovou, která nebyla v žádném příbuzen-
ském vztahu k bratrům Marxovým a která vystupovala pod jmé-
nem Mary Livingstoneová. Všechna ta jména v mé hlavě.

Bylo mi dvanáct.
Knihy jsem měl přečtené, viděl jsem film a v bodě, při kterém

hoří papír, jsem věděl, že tohle si budu muset zapamatovat. Pro-
tože lidé si budou muset pamatovat knihy, jestli je jiní budou pálit
nebo zapomínat. Uložíme je do paměti. Staneme se autory. Sta-
neme se jejich knihami.

Omlouvám se. Něco jsem ztratil. Jako bych šel po cestě, ale ta
najednou skončila a já jsem sám a ztracený v lese a jsem tady a už
nevím, kde to tady je.

Ty si musíš zapamatovat nějakou Shakespearovu hru: budeš
třeba Titus Andronicus. Nebo ty, můj příteli, ty  by  sis mohl
zapamatovat román od Agathy Christie. Budeš Vražda v Orient-
-Expresu. Někdo jiný si může zapamatovat básně Johna Wilmo-
ta, hraběte z Rochesteru, a ty, kdo tohle čteš, a_ už jsi kdokoli,
si můžeš zapamatovat nějakého Dickense, a až budeš vědět, jak
to dopadlo s Barnabášem Rudgem, přijdu za tebou a ty mi to
povíš.

A taky lidem, kteří pálí slova, kteří berou knihy z polic, paličům
a ignorantům, těm, kteří se bojí povídaček a slov, snů i Hallo-
weenu a lidí, kteří se potetovali příběhy, a Hoši! Pěstujte i vy obří
houby doma ve sklepě! A pokud tvoje slova – která jsou lidé –
kteří jsou dny – které jsou můj život, pokud tvoje slova přežijí, žil
jsi a něco jsi znamenal a změnil jsi svět a já si nemůžu vzpome-
nout, jak se jmenuješ.

Zapamatoval jsem si tvé knihy. Vypálil si je do mysli. Kdyby
náhodou do města přijeli paliči.

Ale kdo jsi, to je pryč. Čekám, až se mi to vrátí. Stejně jako jsem
čekal na svůj slovník nebo na rádio nebo na boty. A se stejně
mizerným výsledkem.

V mysli mi zbyla jen proluka tam, kde jsi býval ty.
A ani tím si nejsem tak jistý.
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Mluvil jsem kdysi s jedním přítelem. Ptám se ho: „Jsou ti tyhle
příběhy povědomé?“ Vyložil jsem mu všechno, co jsem věděl.
O příšerách, co přijdou domů, do domu, kde je lidské dítě, o ob-
chodníkovi s blesky a o strašlivém karnevalu, který ho provází,
a o Mar_anech a jejich padlých skleněných městech a dokonalých
kanálech. Vypověděl jsem mu všechna ta slova a on na to, že
o nich nikdy neslyšel. Že neexistují.

A to mi dělá starosti.
Mám strach, že jsem je držel při životě jen já. Jako lidé ve sněhu

na konci té povídky, jak chodí sem a tam, vzpomínají, opakují
slova příběhů a proměňují je ve skutečnost.

Myslím, že za to může Bůh.
Chci říct, nedá se čekat, že si Bůh bude pamatovat všechno, to

nejde. Vždy_ je pořád v jednom kole. Takže možná některé věci
deleguje, někdy prostě jen řekne: „Ty! Chci, aby sis zapamatoval,
odkdy dokdy byla stoletá válka. A ty, ty si pamatuj okapi. Ty si
pamatuj Jacka Bennyho, vlastním jménem Benjamina Kubelské-
ho z Waukeganu v Illinois.“ A pak, když zapomeneš věci, které ti
Bůh přikázal si pamatovat, bác. Okapi je pryč. Ve světě po nich
zbude jen díra ve tvaru okapi, což je něco mezi antilopou a žira-
fou. Už žádný Jack Benny. Žádný Waukegan. Jen díra v mysli
tam, kde býval nějaký člověk nebo pojem.

Nevím.
Nevím, kde hledat. Ztratil jsem autora, jako jsem ztratil slov-

ník? Nebo hůř: Dal mi Bůh takhle snadný úkol a já zklamal,
a protože jsem toho autora zapomněl, zmizel z polic, z encyklo-
pedií a existuje jen v našich snech…

V mých snech. Tvoje sny neznám. Třeba nesníš o stepi, která se
sice jen promítá na zeT, ale přesto spolkne dvě děti. Třeba nevíš,
že Mars je nebe, kam po smrti přijdou naši milovaní a čekají tam
na nás a pak nás v noci pozřou. Nesníš o muži zatčeném za to, že
je chodec.

Já o těch věcech sním.
Jestli existoval, tak jsem ho ztratil. Ztratil jsem jeho jméno.

Názvy jeho knih, jeden po druhém. Přišel jsem o jeho příběhy.
A bojím se, že šílím, protože to přece nemůže být tím, že stár-

nu…
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Jestli jsem tenhle jediný úkol nesplnil, Bože, tak mi prosím
dopřej jen tuhle jednu věc a vra_ ty příběhy světu.

Protože jestli to zabere, možná si ho budou pamatovat. Všichni
si ho budou pamatovat. Jeho jméno bude zase synonymem ame-
rických městeček o Halloweenu, kdy listí uhání po chodníku jako
vyděšení ptáci, nebo synonymem Marsu nebo lásky. A mé jméno
bude zapomenuto.

Tu cenu jsem ochoten zaplatit, pokud se to prázdné místo na
poličce v mé mysli znovu zaplní, než odejdu.

Dobrý Bože, vyslyš moji prosbu.
A… B… C… D… E… F… G…

O povídce „Muž, který zapomněl Raye Bradburyho“

Chtěl jsem psát o Rayi Bradburym. Chtěl jsem o něm psát tak,
jak on psal o Poeovi v povídce „Usher II“ – tedy způsobem,
jakým mě k Poeovi přivedl.

Chystal jsem se na jakési čtení v jednom malém divadélku, bylo
to velmi pozdě v noci během edinburského divadelního festivalu
Fringe. S manželkou Amandou jsme o půlnoci vystupovali s pás-
mem písniček a čtení. Slíbil jsem si, že ten text dopíšu, abych ho
mohl přečíst čtyřiceti lidem usazeným na gaučích a polštářích na
zemi v překrásné místnosti, kde se jinak v intimní atmosféře
konala představení souboru Belt Up Theatre Company.

Jestli jsem to chtěl přečíst, musel to být monolog.
Inspirovala mě taková věc – zapomněl jsem na jednoho svého

přítele. Zemřel asi před deseti lety. Pátral jsem v hlavě po jeho
jménu, ale bylo pryč. Věděl jsem o něm všechno ostatní – časo-
pisy, do kterých přispíval, jeho oblíbenou značku bourbonu.
Dokázal bych odvyprávět každý rozhovor, který jsme spolu kdy
vedli, říct vám, o čem jsme se bavili. Pamatoval jsem si tituly knih,
které napsal.

Jenže jeho jméno bylo pryč. A to mě vyděsilo. Čekal jsem, jestli
se nevrátí, a sliboval si, že ho nebudu googlovat a že zkrátka
počkám, až si vzpomenu. Ale nic nepřicházelo. Bylo to, jako by
ve vesmíru zel otvor o velikosti toho přítele. Večer jsem cestou
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domů přemýšlel a podle abecedy se probíral jmény. „Al? Ne.
Bob? Ne. Charles? Chris? Ne, ti ne…“

A pak jsem si pomyslel: Co kdybych zapomněl nějakého auto-
ra? Co kdybych zapomněl všechno, co kdy dokázal? Co kdyby
ho zapomněli i všichni ostatní?

Napsal jsem tu povídku rukou. Dopsal jsem pět minut předtím,
než jsme museli vyrazit do divadla. Byl jsem jen uzlíček nervů –
nikdy jsem před lidmi nečetl něco tak čerstvého.

Když jsem dočetl, odříkal jsem celou abecedu.
Pak jsem povídku přepsal na počítači a poslal ji Rayovi k jed-

nadevadesátým narozeninám.
Když slavil sedmdesátiny, byl jsem u toho, v londýnském Pří-

rodovědném muzeu.
Jako všechno na tom muži a jeho díle, i to bylo nezapomenu-

telné.

Neil Gaiman

/ 27





Všechno, co je na seznamu,“ říká Quentin.
„Dost drahé,“ podotkne doktor Derwent. „Jsi si jistý?“

„Dave, já to tu přece vlastním, do prdele,“ říká Quentin. S po-
stupujícími lety nadává čím dál víc. Někde četl, že s věkem mizí
z mozku nějaké zábrany nebo co. Rozzlobení staříci v erárním
pyžamu, co učurávají a křičí na sestřičky. To já nebudu.

„Takže tedy všechno?“ povídá doktor Derwent a usmívá se tím
svým úlisným podlézavým úsměvem. Vypadá nervózní. Doufám, že
není na drogách, nerad bych, aby se mu ty drahocenné prstíky smekly.

„Už jsem ti to říkal,“ odvětí Quentin podrážděně. „Celé jsme si
to prošli, po jednotlivých bodech. Řekl jsem všechno.“

„Doporučuju, aby sis přečetl smlouvu,“ říká doktor Derwent
a uculuje se jako nějaký polomrtvý čolek.

„Četla ji Suzie,“ odbývá ho Quentin. „Platím jí za to, aby četla
takové  hovadiny. Krom  toho  jsem tu  smlouvu stejně napsal,
pamatuješ? A už jsem ji podepsal.“

Platí Suzie i za spoustu dalších věcí. Tomu, co má v popisu práce
osobní asistentka, dodala zcela nový rozměr, ale není třeba se tím
před Davem nějak moc zaobírat. Odolá pokušení dodat Ty stu-
pidní troubo. Moc dobře viděl, jak ta chlípná pijavice ošmatá-
vá Suziin pevný, prodejný, zlatokopecký zadeček. A, co je horší,
všiml si i Suziiny reakce: zvlhlé rty, vzdouvající se prsa při výde-
chu, prohnutá záda jako kočka – sled projevů, které důvěrně zná.
Klidně by si mohla vzít tričko s nápisem Právě hárám. Až na to,
že před ním samotným to nejspíš jen předstírá.

Myslí si, že je nikdo nevidí, ale já registruju každičký zatracený
detail. Se Suzie srovnám účty, hned jak budu zpátky. Se svým novým
osmipalcovým vybavením neochabujícím ani na chvilku, bez prášků
a injekcí, které nebudou už nikdy potřeba. Nebude vědět, jestli má
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křičet Dost! nebo Ještě! S konečnou platností s ní vyjebám v kaž-
dém smyslu slova a pak ji vykopnu. Fňukající a zděšenou, roztřese-
nou a úpěnlivě žadonící, prosím, prosím. S nahým zadkem ji vyra-
zím na ulici. To by byla prvotřídní vize. Už žádné soucitné pohledy
nebo předstírané orgasmy od ní, ani od jejích následovnic. Jejích
mnoha, mnoha následovnic. Chválabohu, jak by byla bývala řekla
jeho matka, ta stará pokrytecká trýznitelka  dětí. Ačkoli sám
Quentin nemíval ve zvyku někoho chválit.

„To vskutku ano,“ říká doktor Derwent. „Podepsal jsi ji.“ Mžou-
rá na smlouvu skrze své půlměsícovité brýle. Nejspíš si myslí, že
v nich vypadá distingovaně, přestože trouba s rozkydlým obličejem
jako on je něčemu takovému na hony vzdálen. Na to člověk musí
mít lícní kosti. Pořádné ražení. Jako vytesaný ze žuly. Jako Quentin,
například.

„A ještě jedna věc,“ dodává Quentin. „Už jsem ti to říkal, ale
jen pro jistotu. Jestli ten odporný šupák Bryant bude chtít stejnou
proceduru, co mám já, tak mu to rozmluv. Odmítni ho. Vymysli
si něco vědeckého. Nepoužitelná DNA nebo tak něco. Chci, aby
shnil jako ten starý hnusný vřed, kterým je.“ (Vřed, pomyslí si. To
se může v budoucnu hodit. Bryante, ty vřede jeden!)

V duchu si představuje, jak to bude vypadat: Sid Bryant, otrav-
ný vlastník jediného konkurenta společnosti Hither! Ltd., globál-
ní komunikační sítě, kterou Quentin vybudoval od základů – Sid
Bryant kňourá a žadoní PusD mě dovnitř!, s žalostnou starou po-
vislou zadnicí, s páteří zkroucenou jako paragraf, se scvrkávající-
mi se buňkami a drolícími se žlutými zuby. Jenže smůla, protože
Quentin vlastní Medea Clinic a každičký z jejích patentů od doby,
kdy začínali pěstovat srdce a ledviny z vlastních buněk pacientů
nasázených do matrice, až po úplné postupné náhrady celého těla
po vrstvách, které dělají teT. A on na těch patentech sedí; žádné
licence neuděluje, i kdyby mu nabízeli cokoliv, což znamená, že
právě tady je jediné místo na světě, kde si můžete něco takového
nechat udělat. Soukromé pokoje jsou přeplněné filmovými hvěz-
dami, legendami rockové hudby, stárnoucími politiky. Vypláznou
pěkný balík, svým starým i novým jazykem, tím omlazeným, který
jim brzy naroste. Plastická chirurgie nesahá tomu, co nabízejí
v Medea Clinic, ani po kotníky.
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Za ty desítky let Sid připravil Quentina o hezkých pár zajíma-
vých obchodů – ta univerzita, kterou málem koupil, a ty velké
plány, co s ní měl; pár nemocnic; parádní sociální sí_ a softwarová
společnost; hráčský ráj ve Vegas; nejméně tři zahraniční prádel-
ny peněz. Příliš mnoho obchodů, než aby to nebylo podezřelé.
Třeba Quentin měl nějakou světobornou předtuchu, uvědomil si
obrovský potenciál ubohoučké čerstvě založené firmičky nějaké-
ho mladíčka, ale než se k tomu dostal, Sid mu to vyfoukl. Přemítal
o tom, kteří lidé jsou v jeho týmu zrádci a dávají Sidovi hlášky. Až
bude mít své nové tělo a získá zpět svou starou sílu, pustí se do
toho, všecky je vyš_ourá a předhodí krokodýlům. Nabourá se jim
do mailů, zničí jim pověst, protáhne je kanálama.

Tahle představa se mu líbila, ale ještě víc se mu líbilo předsta-
vovat si Sida, jak cintá v domově důchodců, jen natolik při smys-
lech, aby dokázal poznat Quentina s tělem pětadvacetiletého
vzpěrače přirostlým k jeho hlavě.

V některých svých radikálnějších představách pozoroval v zr-
cadle své nové svaly, které se vlnily jako hadi škrtiči, a pak vyskočil
z okna a plachtil ze střechy na střechu jako ti superzdatní čínští
chlapíci ve filmech. Těch (jak se tomu říká?) – pořád mu to slovo
uniká. To je jedno, prostě tak. A pak vlétne oknem do pokoje ně-
jaké dívky, zrovna když se převléká do svého krajkového prádél-
ka. Možná mu najednou narostou po celém těle chlupy jako
vlkodlakovi, ztratí veškerou sebekontrolu, zavyje, skočí a začne
trhat a hltat, a krev a maso bude…

Násilné. Trestuhodné. Nechutné. Tak daleko určitě nezajde.
Zas takový šílenec není. Ale co, nic se neděje, všecko to jsou jen
představy. Jen pár měsíců, říkali mu. Maximálně devět. V mezi-
dobí se o všechno postarají jeho zástupci – jsou víc než schopní
všechno řídit, dodržovat příkazy, než se vrátí on.

Takže usne, nechá se unášet svými sny a mezitím vklouzne do
svého nového těla. A po čase, až se to tělo trochu opotřebuje, po-
řídí si další. A pak další. No, není tohle nesmrtelnost?

„Takže jsi připraven?“ zeptá se doktor Derwent a vyruší Quen-
tina z jeho snění. „Nerozmyslel sis to?“

„Připravený jako nikdy,“ odvětil Quentin. Ubohý lůzr. Udřený
Derwent. Celé dny dělá procedury, které si sám nemůže dovolit.
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„Dobře,“ říká doktor Derwent. Poklepá Quentinovi na vyhublé
rameno. „Tu tvou starou hlavu sundáme za vteřinku. Neucítíš
vůbec nic. A pak, až se vzbudíš… všecičko na seznamu!“

„Už se kurva nemůžu dočkat!“ Quentin na to. Což je taky
pravda.

Quentin otvírá oči. Všechno se mu vybaví: jak ho přijali na
Medea Clinic; to luxusní jídlo večer předtím, i když by si měl
s někým promluvit o tom plněném kapounovi; jeho poslední ho-
diny v bdělém stavu, kdy diktoval veškerá opatření; pak obličej
doktora Derwenta, který se nad ním nakláněl, když ho uspávali,
světlo, odrážející se od jeho půlměsícovitých brýlí.

Byla tam i Suzie, v těch posledních okamžicích, než ztratil vě-
domí, se k němu skláněla, takže se mu naskytl výhled zespoda na
její svůdný naditý výstřih – to udělala schválně. Sladké sny a brzy
se uvidíme, špitla svými našpulenými, růžovými, kolagenem na-
fouknutými rty. Není přece žádná sestřička nebo součást perso-
nálu. Kdo ji tam pustil?

To je jedno, brzy to všechno zjistí. Vstane hned ráno a vrhne se
do práce. Pá pá nemocnice, napne svaly, psychické i fyzické,
a pustí se do příjemného slídění po nepřátelích i po těch, kdo byli
méně loajální, než by měli, a zničí je. Zvedne svou pravou ruku,
aby se mohl pokochat – už žádná zkrabacená kůže, žádné naběhlé
žíly, žádné páprdovské šlachy – ale nic se nestane. Možná že ještě
musí vyprchat nějaký účinek čehosi: nějakého anestetika nebo
něčeho podobného.

Pokusí se otočit hlavou. Nic.
Jako by se díval skrze sklo.
„Už je vzhůru,“ řekne nějaký hlas. V zorném poli se objeví žen-

ská tvář. Suzie. Ale jemně zdokonalená Suzie, už ne jen pohledná,
ale vylepšená Suzie. Zdá se, že s doktorem Derwentem vyhandlo-
vala pár procedur. Není třeba dvakrát hádat, čím platila, coura
jedna.

„Ahoj, Quentie,“ cukruje. „Bavíš se dobře?“ Její úsměv říká:
Protože já jo.

„Co se děje?“ ptá se Quentin. Jeho hlas zní málo zřetelně, ale
aspoň ústa mu fungují. A uši. „Kde mám své nové tělo?“
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V zorném poli se objeví doktor Derwent. Vypadá jinak. Ta roz-
kydlá kulatost z jeho obličeje zmizela; má ostřeji vymodelované
rysy. Snad dokonce distingovanější. „Dobrý den, pane,“ říká. To
je lepší, pomyslí si Quentin. Žalostně potřebuje trochu úcty.

„Neříkej mi, žes to podělal,“ vyhrkne. „Ty pitomče!“
„Smlouva zahrnuje i tuto eventualitu,“ říká doktor Derwent.

„Vaše hlava byla postoupena.“
„Jak to myslíš, postoupena?“ vyštěkne Quentin. Alespoň, že

ještě pořád dokáže vyštěknout. „Jak můžeš postoupit něčí hlavu?“
„Tu doložku jsi napsal sám, pamatuješ?“ podotkne Suzie. Po-

tlačuje chichot. „Celou tu smlouvu jsi napsal sám!“ Perlí nadše-
ním. Quentin by ji nejradši uzemnil.

„V případě, že Medea Clinic bude prodána, případní nevyřízení
klienti budou postoupeni k plnění dalšímu majiteli,“ doplňuje
doktor Derwent.

„A jak se ve finále ukazuje, Medea Clinic byla skutečně pro-
dána.“ TeT už se otevřeně uculuje. Položí Suzie ruku kolem
ramen.

„A byla přejmenována,“ dodává Suzie, „ve finále.“ TeT už se
doopravdy hihňá. „Věděli jsme, že takhle to bude výnosnější – víc
než pěstování nových těl. Prostě jsme jen uskladnili hlavy, dokud
jich nebudeme mít dost na slavnostní otevření.“

„TeT se to jmenuje Galerie vzpomínek propadnutých hlav,“
říká  doktor  Derwent. „Chytlavý  název.  Udělali  jsme skupiny
podle jednotlivých zaměření. Patří to pod Bryant Entertainment.
Lidé platí spoustu peněz za to, aby si mohli přijít prohlédnout
vnitřní život svých oblíbených…“

„Tohle nemůže být pravda!“ vykřikne Quentin. „Nemůžete ze
mě udělat zrůdu! A stejně, kdo by platil za to, aby se mohl koukat
na spoustu uříznutých hlav? Tohle je vtip! To se mi zdá!“

„Ale kdepak, je to mnohem víc než jen hlavy,“ opáčí doktor
Derwent. „Žádné živé muzeum figurín. Biografie, bulvární webo-
vé stránky, reality show v televizi, ty jsou všechny dávno překona-
né. S našim patentovaným propojením neurologie a technologie
jsme schopni aktivovat jakoukoli vzpomínku nebo představu ne-
bo sen, cos kdy měl, a dokážeme obraz promítnout na obrazovku.
I se zvukem.“
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„Ale to je, to je… zavolejte mého právníka!“ zvolá Quentin.
I on sám slyší bezmoc ve svém hlase.

„Nic z toho podmínky smlouvy nevylučují,“ říká doktor Der-
went. „Zatímco jsi spal, prošli jsme si tvé programy, takže jsme
mohli klientům nabídnout široký výběr.“

„Můj oblíbený je ten, kde mě ošukáš svým novým penisem –
celý u toho záříš – a pak mě vykopneš nahou na ulici,“ říká Suzie.
„Vlastně je to svým způsobem docela vzrušující.“

„Široké veřejnosti se to líbí,“ dodává doktor Derwent. „Připadá
jim to velmi zábavné. Mně samotnému se líbí ta sekvence, kde mě
ponížíš před mými kolegy a pak mě vyhodíš. Pustil jsem si to ně-
kolikrát. Ta epizoda s vlkodlakem je také dost žádaná, a teT, když
jsi vzhůru, můžeme zvýšit ceny. Fanouškové zbožňují, když, no,
bývalý, ehm, když se propadnutá hlava musí koukat s nimi.“

„Sidu Bryantovi se líbí ta sekvence, kde je jako blábolící senilní
stařík v domově důchodců a ty ho navštívíš a urážíš ho,“ říká
Suzie. „Vždycky se rozchechtá, když ho nazveš vředem. Objednal
si to jako klip, aby si to mohl dát u sebe v kanceláři mezi umělecká
videa.“

Oba se na něj š_astně usmívají. Pak se políbí – dlouhý, rozpalu-
jící, hormony nasáklý polibek, na kterém není nic předstíraného.
Suzie se tiskne k Derwentovu trupu zahalenému do laboratorní-
ho pláště s nenápadným logem. Tiše zasténá. Quentin cítí, jak se
svíjí bolestí, ačkoli už nemá nic, co by se mohlo svíjet.

„Chceš ukázku?“ nabízí doktor Derwent. „Jak systém funguje.
Je to vážně pozoruhodné, ve velmi vysokém rozlišení. Můžeš se
dívat na epizody spolu s diváky. Ale samozřejmě nemusíš, protože
přesně to samé se ti přehrává v hlavě.“

„I když zavřeš oči,“ vysvětluje Suzie. „Možná by si Quentie mohl
prohlédnout tu scénku, jak bije svou první ženu. Ta věc s deštní-
kem je tak totálně divná! A taky je v tom tak trochu znásilnění,
i když ta část se lidem moc nelíbí. Ale je tam pár dobrých hlášek,
že jo, miláčku?“ ožužlává Derwentovi ucho. „To by si člověk
nevymyslel.“

„Ano, je dost populární,“ říká doktor Derwent. „Nebo tamta,
jak kňourá a jeho matka mu stáhne ty jeho malé džíny a přetáhne
ho tím…“
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„Vyndejte mě z té lahve!“ zaúpí Quentin.
„Ale to ne, Quentie,“ Suzie na to. „To by tě zabilo. Což by přeci

nikdo z nás nechtěl, že ne?“

S poděkováním Graemu Gibsonovi za ústřední myšlenku

O povídce „Život v hlavě“

Raye Bradburyho jsem četla během dospívání a ty příběhy se
mi opravdu vsákly do mysli, obzvláš_ „Mar_an“ a další povídky
z MarDanské kroniky a román 451 stupňů Fahrenheita. Někteří
spisovatelé  rovnou skočí po tom, čemu bychom mohli říkat
„hluboká metafora“, psaní na mytické úrovni, a to tyhle povídky
dělají. Abych citovala, co Elias Canetti píše v knize aforismů Die
Fliegenpein (Utrpení mouchy): „Zadržovat význam: nic není tak
nepřirozeného jako neustálé odkrývání významů. Přínosem a sku-
tečnou silou mýtů je, že význam zůstává skryt.“

Má vlastní povídka je jen chabý odraz v krátkém motivu.
Uříznuté hlavy byly jedním z témat v žánru sci-fi padesátých let,
psaném i filmovém; možná, že „Život v hlavě“ je další, pochmur-
nější verzí sbírky The Illustrated Man (Ilustrovaný muž).

Margaret Atwoodová
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Kjedné z nejvyšších budov v Los Angeles dorazí po setmění
najatý muž. Křiš_álově čistým skleněným výtahem vyjede

až nahoru do nejvyšších pater, kde ve svých přepychových kance-
lářích pracují dlouho do noci advokáti a auditoři, aby zaplatili svá
BMW a tučné alimenty. Najatý muž najde místnost číslo 1201
a zastaví se.

Z pouzdra ukrytého pod sportovním sakem vytáhne poloauto-
mat browning ráže devět milimetrů. S ledovým klidem nasadí
tlumič a zkontroluje zásobník. Pak tahle bezmála dvoumetrová
a stodvacetikilová postava vejde do okázale zařízené přijímací
místnosti společnosti Zuckerman Gold & Fishel Artist Manage-
ment.

Z vedlejší místnosti sem přes bublání akvária a zurčení fontány
doléhá pronikavý hlas Marvina Zuckermana: „Morrisi, je to velmi
talentovaná mladá dáma… a tahle nabídka je nepřijatelná. To je
prostě skandál, urážka jejího jedinečného…“

Najatý muž vstoupí do Zuckermanovy svatyně, v ruce drží brow-
ning jako nějakou zásilku. Agent na něj mávne rukou, čímž chce
říct počkejte chvilku, a dál mluví do mikrofonu, sluchátka na uších:
„Dobře, měla trochu problémy s OxyContinem… Ale Morrisi,
bolela ji záda – “

Najatý muž pevně svírá zbraň. „Promiňte,“ přeruší rozhovor.
„Počkej chvíli, Morrisi.“ Zuckerman zvedá zrak. „Objednal

jsem si pastrami s režným chlebem a německý bramborový sa-
lát. Doufám, že jste tam tentokrát nedali majonézu, protože
minule – “

„Potřebuju, abys šel od okna,“ řekne najatý muž a namíří zbraní
na Zuckermana, zhruba do míst, kde nosí příčesek.

V okamžiku, kdy Marvinu Zuckermanovi dojde, co se děje,
připomíná jeho obličej postavu z Munchova obrazu Výkřik. Jeho
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ústa se protáhnou do hrozivého šklebu, nevýrazné, krví podlité
oči se rozšíří. Sluchátka mu sklouznou z uší a spadnou na podla-
hu. „Kdo vás poslal? Byl to Schacter z Universalu?“

„Jdi na stranu.“
„Je to kvůli tomu průšvihu s Tomem Cruisem?“
„Jdi – od – toho – okna.“
Jak Zuckerman pomalu vstává, výraz hrůzy v jeho očích se

náhlým vnuknutím změní, asi jako když kryse dojde, že se může
dostat z pasti a zachránit si život, když si ukousne nohu.

Někde v hloubi jeho mozku začíná pracovat instinkt obchodní-
ka, pro něj stejně přirozený jako pro savce sání: vždy_ o všem se
dá vyjednávat. „Přišel jste mě oddělat, já vím, ale než to uděláte,
chtěl jsem se vás zeptat – promiňte, že jsem tak smělý – ale nehrál
jste někdy? Myslím ve filmu, samozřejmě… Protože jsem si všiml,
a o tomhle s dovolením dost vím, že je na vás cosi výjimečného.
Vaše pohyby, to, jak zacházíte se zbraní… Vedle vás by De Niro
vypadal jako slečinka. Mám obchodní talent a na tohle mám čich,
já bych vám mohl v šoubyznysu vydělat dost zajímavé peníze – ale
to by samozřejmě vyžadovalo, abych zůstal naživu. No, jen jsem
to tak nadhodil.“

Následuje pauza, v níž najatý muž uvažuje o agentovi s příčes-
kem. Zuckermanovi to připadá jako celá věčnost.

„Jestli se od toho okna nepohneš,“ promluví nakonec nevrle,
jako by mluvil na psa, „tak se ten tvůj mozek rozplácne támhle na
tu zeT s Picassem.“

Marvin Zuckerman se sune okolo stolu s rukama nad hlavou.
Nepřestává mluvit. „Mám – mám dceru – v Boca Ratonu, přesně
řečeno – chodí do židovské střední školy – prosím vás, prosím –
studuje, aby se mohla stát rabínkou – svatá duše – a jestli můžu
ještě něco říct v tomhle klíčovém okamžiku, také vydržuji chlapce
na internátní škole – on má lehkou mozkovou disfunkci, poruchu
pozornosti a –“

„Drž hubu!“ Najatý muž teT drží hlaveň browningu jen pár
centimetrů od Zuckermanových neúnavných úst.

„Mám peníze.“ Zuckerman se třese a hlas mu přeskakuje. „Ne-
chci se vytahovat nebo předvádět, vůbec ne, v žádném případě,
ale chtěl bych říct, že mám neuvěřitelné množství pe…“
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„TICHO!“
Hřmotný bas, drsný jak motorová pila, změní výraz Zuckerma-

nova obličeje v rosol. Falešná pýcha, výřečnost prodavače ojetin,
osvědčené triky starého páprdy – to všechno je teT pryč. Zucker-
man vypadá jak zpráskaný pes. V jeho tváři je vepsán konec
veškerenstva.

„Ježíši Kriste.“ Najatý muž vzdychne a na chvíli zaváhá.
„Už toho bylo dost.“ Zmáčkne spouš_ a z hlavně devítimilimet-

rového browningu vyletí praporek s nápisem překvapení na jedné
a všechno nejlepší na druhé straně.

Všichni zaměstnanci se vrhnou dovnitř a zaplaví kancelář. Je tu
i paní Merryweatherová, bývalá recepční, s brýlemi ve stylu šede-
sátých let a žlučovými kameny (o níž se Zuckerman domníval, že
je dávno mrtvá). Jsou tu Zuckermanovi dva dosud žijící společníci
v golfových kalhotách a s rolexkami na rukou, tři Zuckermanovi
obchodní zástupci, anorektická sekretářka, dva studenti na výpo-
moc, co se nikdy moc nepředřou, stará dáma s modrým přelivem
a účetní s ročním příjmem čítajícím šest cifer a závislostí na Per-
codanu. Tahle partička to umí rozjet.

Halekají a křičí a zpívají „Hodně štěstí, zdraví“. Bouchnou Dom
Pérignon a na vozíku, který normálně slouží k třídění pošty, při-
vezou dort ve tvaru rakve s nápisem ZDE LEŽÍ NEJVĚTŠÍ HAJZL

V HOLLYWOODU a po celou dobu se všichni pečlivě snaží předstí-
rat, že si nevšimli evidentních známek posttraumatického šoku na
Zuckermanově obličeji.

Narozeninové večírky naplánované jako překvapení považuje
Zuckerman za špatně skrytý akt pasivní manipulace a nepřátel-
ství. A bůh ví, že v téhle kanceláří je tolik nevraživosti, že by se
s ní dala vytapetovat Bin Ládinova jeskyně.

Popíjejí, klábosí, pomlouvají, smějí se špatným vtipům, až ko-
nečně asi po hodině přejde paní Merryweatherová k jádru věci.
„Víte, že jsme se všichni náramně pobavili, když jsme viděli, jak
jste se tvářil?“

„Dostali jste mě,“ řekl Zuckerman kysele.
„A kdo je vůbec ten golem?“
Zuckerman prstem ukáže na obrovského muže v saku, který
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zachmuřeně stojí sám v rohu místnosti. Tyčí se tam jako socha
a zírá do svého papírového kelímku. Ve věku hodně přes šedesát
má obličej, kterého by se zhrozila každá matka. Meandry hlubo-
kých vrásek obklopují pár nízko posazených očí připomínajících
doutnající krátery po dopadu meteorů.

„Chudák,“ řekne paní Merryweatherová. „Kdysi to býval ně-
kdo.“

„Jako například kdo?“
„Vy pracujete u filmu. Marvine, proboha… copak jste ho ne-

poznal? Oni říkali, že ho nepoznáte, ale já jsem tomu nevěřila.“
„Řeknete mi konečně, kdo to je, nebo to je kvíz?“
„1962? Nokturno v New Jersey? Alan Ladd a Barbara Stanwy-

cková. Říká vám to něco?“
„Nikdy jsem to neviděl.“
„Ten pán je Haywood Allerton.“
To jméno Zuckermanovi nic neříká. „No a?“
„Bývaly doby, kdy hrál  v Hollywoodu  všechny největší pa-

douchy.“
Zuckerman se dívá na obra s vyžilým obličejem. Pokrčí rameny

a řekne: „A proč je chudák on? Snad já jsem měl nahnáno.“
Paní Merryweatherová ztlumí hlas, jako by říkala něco nepat-

řičného: „Má chudák rakovinu slinivky. Čtvrté stadium, nedá se
to operovat.“

Zuckerman o tom chvíli přemýšlí, usrkne šampaňské, znovu
o tom přemýšlí. Pak se rozhodne opatřit si další informace a vydá
se směrem k tomu obrovskému kolosu.

„Teda, dostal jste mě,“ řekne Zuckerman obrovi tak přátelsky,
jak je jen schopen. „Tak jsem se naposledy lekl, když mi má třetí
manželka dala přečíst předmanželskou smlouvu.“

Znenadání, jakoby mávnutím kouzelného proutku, se vzezření
toho obrovského muže změní. Jeho přirozeně odpudivý výraz
plný zlověstné hrozby přejde do vřelého, vstřícného pohledu,
z něhož lze číst empatii a porozumění. Tato transformace není
zcela nepodobná scéně, v níž se Godzilla zastaví, aby pomohla
stařence přejít ulici. „Pane Zuckermane, cítím se hrozně za to, co
jsem udělal.“

„To nic.“
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„Přiznám se vám, že jsem to udělal kvůli penězům.“
Zuckerman mávne rukou. „Nic se nestalo.“
„Já bych neublížil mouše, pan Zuckermane. Musím platit zdra-

votní pojištění, to je ten problém.“
„Já to úplně chápu,“ ujiš_uje ho Zuckerman. „Ale to, co jsem

o vás řekl – že máte jedinečný styl, to jsem myslel vážně. Jestli
mohu být tak smělý a pochválit se, tak se nakonec ukázalo, že můj
úsudek ohledně vašich schopností byl správný.“

Allerton plaše sklopí zrak. Koutky v jeho děsivém obličeji se
cukají, jak se snaží potlačit úsměv. „Natočil jsem pár filmů, ale to
už je dávno,“ říká, „starýho drsnýho chlapa už nikdo nechce.“

Zuckerman dostává nápad. Možná proto, že se podíval smrti
do očí. Možná proto, že přemýšlel o Bohu. A_ tak či onak, ta myš-
lenka ho okamžitě zasahuje, nejprve v šourku a odtud postupuje
páteří nahoru až do centra středního mozku. Tak je to u něho
vždycky, když ho osvítí nějaký nápad. Tato spásná myšlenka je pro
Zuckermana nejenom úkol, který ho láká, ale také možnost vy-
konat něco za hranicemi světa lží, zneužívání, chamtivosti, pod-
vodů, tedy skutečnosti, která vládne jeho každodenní existenci.
Snad je to příležitost, aby uvedl svůj život do souladu s tórou, aby
vykonal micvu, skutek milosrdenství.

Marvin Zuckerman udělá dramatickou pauzu a pak konečně
řekne obrovskému starci: „Promiňte, že jsem tak smělý, ale mož-
ná jste jen neměl to správné zastoupení.“

Jestli jste mezi lety 1960 a 1980 chodili do kina, museli jste dříve
nebo později narazit na nenapodobitelný, drsný obličej Haywoo-
da Allertona. V té době byl Allerton ještě relativně mladý, jeho
ztvárnění zla však zůstává nesmrtelné. V době jeho krátké a zá-
řivé slávy ho do rolí padouchů obsazovala všechna studia, malá
i velká. Mihl se ve skvělých filmech i v těch, řekněme, ne tak
úžasných.

Jeho snad největší role byla v černošském filmu Roztomilé dítě
(Avco/Embassy, 1971), kde hrál venkovského rasistu, který zmlá-
til Pam  Greerovou. Do povědomí diváků se zapsal také rolí
mentálně postiženého vraha malých dětí v méně známém filmu
Orsona Wellese Rakev není v ceně (RKO, 1974). Ale z Allertona
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běhal divákům mráz po zádech v celé řadě dalších snímků, třeba
ve filmech Vlak hrůzy (Hammer, 1969), Poprask v džungli (New
Line, 1976), Kobra (Universal, 1979) a v kultovním filmu z dru-
hé světové války s Burtem Reynoldsem a Twiggy Let orla (AIP,
1980).

Bohužel dnes, kdy si lidé filmy stahují a sledují jen pár vteřin
trvající snímky na mobilních telefonech třeba i na záchodě, ne-
může herec Allertonových kvalit získat v Hollywoodu práci ani
v reklamě na mast na hemoroidy. Zlo už se nezobrazuje pomocí
lidské tváře. Vytváří se v laboratořích snímáním pohybů a počíta-
čovou animací.

V následujících týdnech Zuckerman už ani nepočítá, z kolika
dveří ho vyhodili. Ale je rozhodnutý to nevzdat, nakonec jde přece
o boží poslání, svatou micvu. Jeho úsilí vede k zajímavému jevu:
Marvin Zuckerman poprvé ve svém povrchním a sobeckém živo-
tě začne cítit náklonnost k druhé lidské bytosti.

Podobně jako řada dalších herců obsazovaných do rolí padou-
chů – Rondo Hatton, William Bendix, Margaret Hamiltonová
a Richard Widmark – je i Haywood Allerton v soukromí dobrák
a měkkota. Jeho citlivá duše, které se příčí jakékoliv zlo, si začíná
Zuckermana podmaňovat. Situaci navíc komplikuje fakt, že Al-
lerton, ten jemnocitný obr, je den ode dne slabší. Zhoubné buňky
zkracují jeho čas na zemi rychleji, než bledne nitrát na jeho
celuloidových filmech.

Zuckerman si nakonec umíní, že se postará o to, aby Allerton
ze svých zbývajících dnů vytěžil maximum. A tak se tato nesouro-
dá dvojice začne pravidelně objevovat v irském baru Molly Ma-
lon’s na Fairfax Avenue. V lahůdkářství Canter’s Deli spolu večeří
hory soleného hovězího a uzených lososů. Jdou do hollywoodské-
ho muzea voskových figurín, do čínské čvrti i do planetária, kde
Allerton v návalu nadšení pojmenuje každou hvězdu pod nebes-
kou klenbou po některém z hollywoodských záporných herců:
Elisha Cook mladší, Charles Napier, Sydney Greenstreet, John
Vernon, Jack Elam, Dub Taylor, Vernon Dent, a tak dál, a tak
dál, a tak dál.

V neděli začnou chodit na golf do Zuckermanova klubu v Beverly
Hills. Tráví spolu spoustu času, jen tak se procházejí po ferveji
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a povídají si, svěřují si své nejhlubší myšlenky i trápení. A právě
během jedné takové neděle se Zuckermanovi všechno změní.

„Krásná rána,“ zvolá povzbudivě Allerton stojící na kraji gree-
nu u osmnácté jamky. Samozřejmě je to lež. Zuckermanův špatně
odpálený míček jen škrtl o hranu jamky a odletěl do písku.

„Haywoode, řekni mi jednu věc,“ řekne Zuckerman, když sbírá
míček. „Ty jsi… tak strašně jiný než ti padouchové, které jsi hrál.
Bavilo tě to, myslím v době tvé slávy, hrát všechny ty mizery?“

„Chceš říct pravdu?“ odpoví obrovský kolos s šedivými vlasy,
když se dobelhá ke svému míčku. Je už jenom kost a kůže a po-
hybuje se dnes pomaleji než obvykle. Utišující léky ještě mírní
mučivý příval bolesti, která se šíří jeho vnitřnostmi, ale je to
předem prohraná bitva. Když se nejistě vztyčí k úderu, putter
v jeho obrovských, seschlých rukou vypadá jako jídelní hůlka.
„Fakt mě to bavilo hrát padouchy, vážně jo. Bylo to skoro jako…“
Zarazí se. Přemýšlí, upřeně se dívá dolů, trochu se zakymácí
a opře se o putter, jako by to byla vycházková hůl. „Ty chlapi, co
jsem je hrál, byli skrznaskrz prohnilí, to je jasný, ale… ale… chci
říct, že nejradši jsem vždycky měl tu část, když byli spravedlivě
potrestaný… když dostali, co jim patří. Chápeš? Podívali se do
očí kladnýmu hrdinovi, to udělali vždycky všichni a přijali… jak
se to řekne… ty… důsledky. Nevím, proč to pro mě bylo tak
důležitý… Mám pocit, že tohle je to jediný, po čem se mi tak nějak
stýská. Ta… jak se tomu říká… tečka na konci filmu.“

Zuckerman nemá ponětí, o čem ten obrovský chlap mluví, ale
přesto řekne: „To je zajímavý úhel pohledu, kamaráde… a to mi
připomnělo, že skvělé scény ve filmu… Haywoode? Haywoo-
de? Zuckerman upustí putter. „Haywoode?! Haywoode?! HAY-
WOODE!!“

V přírodním parku Muir Woods ležícím odsud mnoho mil na
sever, se jednou za velmi dlouhý čas, vinou zhoubné práce škůdců,
skácí obrovitá sekvoj, země se zatřese a zaduní pod strašlivým
úderem kmenu a do vzduchu vylétne ohňostroj prachu a třísek.
Když Haywood Allerton nakonec podlehl bolesti a celou svou
vahou se zřítil na green, dokonale tvarovaná, pěstěná země gol-
fového klubu Pine Ridge se otřásla podobnou silou.
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Zuckerman nehledí na peníze. Zaveze Allertona do Onkolo-
gického institutu Samuela Oschina v Cedars-Sinai, do zařízení
s nejlepší péčí, kterou lze za peníze koupit. Od Zuckermanovy
luxusní rezidence (která mimochodem kdysi patřila Douglasu
Fairbanksovi*) je to jen kousek.

Zuckerman vyžaduje, aby Allertonovi okamžitě věnovali veške-
rou péči, a vše platí svojí Visa kartou. Lékaři podrobí obrovský
kolos v bezvědomí řadě testů a konstatují, že Allerton umírá.
Jeho imunitní systém selhává a syndrom malabsorpce vyžaduje,
aby byl uměle vyživován. Administrativní pracovník Zuckerma-
novi řekne, že jediným řešením je hospic. Beztak je zázrak, že
ten obrovský chlap ještě žije, a co říkáte na ten letošní chladný
podzim?

Protože jako vdovec s propadlým členstvím ve Sdružení filmo-
vých herců nemá Allerton pojištění ani žádného blízkého příbuz-
ného, kromě dvou dcer žijících kdesi na Středozápadě, s nimiž už
se dávno nestýká a z nichž ani jedna nemůže na týden či dva přijet
do L. A., rozhodne se Zuckerman přestěhovat Allertona do své
rozlehlé tudorovské rezidence a zajistit mu domácí péči.

O pět dní později, právě tady v zadní části domu v elegantním
salonu s mnoha francouzskými okny a s výhledem na rozkošný
avokádový hájek a vistárie s poletujícími kolibříky, si Zuckerman
uvědomí, co musí udělat.

„Tvoje dcera, ta starší – Nancy se jmenuje? Tak ta tvrdí, že jsi
nikdy nesepsal poslední vůli,“ řekne Zuckerman umírajícímu muži.

Allerton leží na bytelném nemocničním lůžku, které sem pro
něj v tomto týdnu donesli čtyři statní pečovatelé, je napojený na
přístroje, za jejichž cenu by se dal pořídit raketoplán, čas od času
přichází k vědomí, jeho obličej je už jen šedá, vyzáblá, propadlá
maska, v níž se zračí utrpení. Bolest v ustavičných vlnách přichází
a ustupuje, v poslední době však spíše přichází, než aby ustupova-
la, a Zuckerman to celé s utrpením sleduje.

* Douglas Fairbanks (1883–1939) byl americký herec, režisér, scenárista
a producent. Ve dvacátých letech 20. století byl hvězdou němého filmu.
Je považován za jednu z největších osobností této éry, spolu s Charlie
Chaplinem, Mary Pickfordovou a Davidem Wark Griffithem. Pozn. překl.
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„Nevím, jestli mě ještě vnímáš, ale chci, abys věděl, že mám
plán.“ Zuckerman sedí na kraji křesla přistaveného k lůžku a sví-
rá kovový rám postele tak pevně, až mu bělají klouby na rukou.

Allertonova víčka se zachvějí. Rty se mu odlepí od pevně sevře-
ných zažloutlých zubů. Není zřejmé, zda je to znamení, že rozumí,
nebo zda se svíjí bolestí – či snad obojí.

Taktéž není zřejmé, jak dlouho ho ještě budou přístroje udržo-
vat při životě. Možná dny, možná týdny. Nedej bože měsíce. Ten
kdysi velký mistr zla, největší padouch, jaký kdy byl, muž zašlé éry
analogových projektorů, teT pluje v limbu a při životě ho udržuje
stejný druh vyspělé počítačové technologie, která ho připravila
o práci.

„Ještě pořád jsem tvůj manažer, tak to chtěl Bůh,“ říká Zucker-
man, „a tohle zařídím, promiň mi ten výraz, jako profesionál.“

Allertonova obrovská zesláblá ruka se pohne a jako roztřesené
raněné ptáče se jen velmi pomalu sune k hraně postele, kde
přikryje Zuckermanovu za_atou pěst.

Tohle gesto vhrne do očí znuděného, cynického, bezcitného
agenta slzy. „Proč jsi mi to udělal? Vždycky jsem se staral sám
o sebe, tak proč ses najednou objevil v mém životě?“ Začne vzly-
kat. „Mám… mám tři bývalé manželky a všechny mě nenávidí.
Mám… mám čtyři děti, které skoro neznám, a ty se teH najednou
staneš mým přítelem – možná nejlepším přítelem, kterého jsem
kdy měl – a musíš mě takhle trápit… ty blbče jeden!“

Marvin Zuckerman sklopí hlavu a už se nijak nebrání vzlykům,
které otřásají jeho tělem.

Když pláč konečně odezní, vzhlédne a řekne jemně: „Neboj se,
Haywoode, kamaráde, já mám plán.“

K jedné z nejpřepychovějších rezidencí v Beverly Hills dorazí
po setmění najatý muž. Proklouzne skrze stíny avokádových stro-
mů – přesně těmi místy, kde se kdysi procházeli a užívali si života
hvězdy němého filmového plátna – najde zadní okno vedoucí do
salonu a zastaví se.

Zkontroluje malé kožené pouzdro uložené v kapse černého
kabátu. Zkontroluje nástroje uložené v pouzdře. Pak vylomí skle-
něnou výplň a vplíží se do domu.
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Přejde k okraji nemocničního lůžka a podívá se na toho, kdo
tam leží. „Řek, abych to udělal rychle a bezbolestně,“ oznámí mu,
sáhne do pouzdra a vytáhne injekční stříkačku. „Co se budu
hádat. V tomhle byznysu je všechno možný.“

Onen muž je skutečný padouch, banálně všední ztělesnění zla.
Má krysí tvář a tupé, mrtvolně prázdné oči.

Na prahu smrti lidé často zažijí moment náhlého prozření.
Velký, na kost vyhublý muž na posteli otevře oči, zírá před sebe
a pohlédne svému katovi do obličeje. Jehla se zaleskne, z hrotu
ukápne slza tekutiny. Umírající muž neuhne pohledem.

Ač se to těžko čte a ač je to pro tu zabijáckou krysu těžko
pochopitelné, muž na posteli přijímá to, co bude následovat.
Dobrý padouch neodvrátí zrak. Přijme důsledky.

Jehla projede dovnitř těla a udělá tečku za Allertonovým utrpe-
ním.

Za sedm vteřin je po všem.

Najatý muž na zpáteční cestě ke svému nenápadnému malému
dvoudvéřovému sedanu mine u příjezdové brány nejasnou posta-
vu s křečovitě sepjatýma rukama.

„Hotovo?“ zeptá se ta postava.
Muž se otočí a přijde k Marvinovi Zuckermanovi blíž. V nelí-

tostné, studené temnotě řekne: „Jo. Je to dobrý.“
Zuckerman mu podá obálku s hotovostí. Je to částka, kterou

mu proplatila pojiš_ovna jako náhradu za výdaje spojené s domácí
péčí (poté co Allertona zapsal na výplatní listinu své společnosti).

Muž palcem projede bankovky a řekne: „Pokud se nepletu,
domluvili jsme se na dvaceti tácech.“

„Je to sníženo o moji provizi,“ vysvětlí mu Marvin Zuckerman.
„Patnáct procent.“

Muž v černém zírá na žalem zlomeného agenta s příčeskem.
Micva je micva.
Ale obchodník je obchodník.
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O povídce „Padouch“

Pamatuji se, že jako dítě jsem měl svačinový box s obrázkem
Partridge Family na přední straně a v této krabičce jsem s sebou
nosil sbírku Bradburyho povídek R is for Rocket (R jako raketa).

Skok čtyřicet let dopředu a já se dřu v Hollywoodu jako scená-
rista a spisovatel a Bradburyho magickou inspiraci nosím stále
při sobě, tentokrát však zasutou kdesi hluboko v závitech té své
„kreativní krabičky“.

Te1 čtu Rayovy povídky dětem před spaním. Tuhle jsme právě
četli „Burácení hromu“ a došli k místu, kdy tak velkolepě vstoupí
na scénu dinosaurus. Proboha! Tahle slova byla napsána v roce
1952, ale stále působí mnohem živěji a plastičtěji než jakákoliv
počítačová animace. Když mi nabídli, abych napsal původní
kriminální povídku inspirovanou Bradburym, cítil jsem se, jako
bych právě dostal tenisky z povídky „The Sound of Summer
Running“ (česky vyšla v r. 1995 jako samostatná kapitola epizod-
ního románu Pampeliškové víno, Arcadia, str. 35–40). Mýtus
Raye Bradburyho mě zcela pohltil a já začal spřádat nitky svého
příběhu: smutek v hloubi lidské přirozenosti, láska ke zlaté fil-
mové éře, nechutné rysy kapitalismu a prostá a jednoduchá krá-
sa přátelství.

Jay Bonansinga
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Když mi bylo dvacet, přivydělával jsem si rozvážením květin.
Tři dny v týdnu jsem na pustých dvouproudových okres-

kách západního Illinois řídil tmavě hnědou dodávku značky Chev-
rolet s nápisem NEZAPOMEŇ NA MĚ po obou stranách.

Tahle práce mi přinášela samotu, kterou jsem měl rád. Jakmile
byla dodávka naložená a já vyjel z květinářství, nikdo mi nemohl
říkat, co mám dělat. Někdy za rušných dnů jsem býval pryč i tři
čtyři hodiny, možná déle. Rozhovory v rádiu a extra velká limo-
náda mi dělaly společnost a já byl sám se svými myšlenkami.

Dovážel jsem květiny na oslavy do kanceláří po celém městě –
každý týden někdo pořádal večírek, aby oslavil nesmyslné svátky
jako třeba Nejsladší den* (no řekněte, vážně potřebujeme Nej-
sladší den, když máme svátek sv. Valentýna?).

Pak tu bývala sobotní rána v kostelech, kde se chystaly svatby,
a sobotní odpoledne, kdy bylo potřeba výzdobu v kostele znovu
přizpůsobit bohoslužbám následujícího dne.

Květiny jsem vozil také do zchátralých bungalovů v našem měs-
tečku, do nájemních cihlových budov na hlavním náměstí i do
osamělých domů míle za městem. V zimě, kdy se brzy stmívá
a nad venkovskými silnicemi se vznášejí stíny sněhu, to bývalo
vždycky trochu hrůzostrašné. Jakmile jsem po štěrkové cestě do-
razil na místo, musel jsem vylézt do mrazivého větru a dojít
k potemnělému domu. Občas se pes s viditelnými příznaky vztek-

* Nejsladší den (The Sweetest Day) se slaví především v oblasti Velkých
jezer a v části Severovýchodu Spojených států, a to třetí říjnovou sobotu.
V tento den si přátelé, rodinní příslušníci a milenci často dávají sladkosti,
květiny a blahopřání. Podobně jako svátek sv. Valentýna je i tento den
spojen s červenou a růžovou barvou a se symbolem srdce. Pozn. překl.
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liny rozštěkal, hned jak jsem zaklepal. Čekával jsem tak minutu
dvě a doufal, že kromě zabijáka Cuja není nikdo doma a já budu
moct v klidu odejít. Ale světlo se nakonec vždycky rozsvítilo. Sly-
šel jsem těžké kroky a cvaknutí několika bezpečnostních zástrček,
jak se  jedna za  druhou uvolňovaly. Pak se dveře  pootevřely
a z nich vykoukl bledý obličej.

„Ano?“
„Květiny. Donášková služba.“
V takových chvílích, uprostřed zmrzlé, vylidněné krajiny, tváří

v tvář neznámému člověku zahalenému stínem, jsem se třásl
a přemýšlel, jestli o mně ještě někdy někdo uslyší.

Avšak ze všeho nejpodivnější mi nade vší pochybnost připadalo
doručování květin do pohřebních ústavů. Mým úkolem bylo na-
aranžovat květiny kolem rakve. Odvrátil jsem zrak a přikrčený
k zemi jsem rychle rozložil květiny i věnce a ani jedinkrát jsem se
nepodíval nahoru. Někdy, když měla být ozdobena i rakev, jsem
musel květiny vyskládat i ke spodní části rakve.

Připadal jsem si zvláštně – sám se zemřelým. Já, kluk, co studuje
na státní univerzitě anglickou literaturu a bydlí s rodiči, jsem
aranžoval pugéty kolem tělesných ostatků lidí, kteří mě za svého
života vůbec neznali. Připadalo mi, jako bych se tím na nich do-
pouštěl nějakého násilí, a měl jsem z toho špatný pocit.

Při jedné z takových příležitostí jsem v Petersonově pohřebním
ústavu potkal Catherine Couringtonovou. Byla mrtvá, a přesto
mnohem víc naživu než kdokoli z těch, které jsem znal.

Bylo to jednoho červnového rána, kdy sluneční paprsky pro-
cházející skrze dubové listí vytvářely na budově pohřebního
domu mihotavé zlatavé skvrnky. Dodávka byla po strop naložená
a silně provoněná horami karmínových macešek, bílých lilií, fia-
lových pivoněk a orchidejí. Některé z kytic byly označeny ce-
dulkou:

PETERSONŮV POHŘEBNÍ ÚSTAV –
OBŘAD CATHERINE COURINGTONOVÉ

Petersonovi provozovali pohřební ústav víc než sto let ve vikto-
riánské budově, která stála ve městě na kopci svažujícím se k řece
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Rock River. TříposchoTový dům byl zakončen kopulí, klikatý
chodník z červených cihel vedl ke kryté terase. Zavěšené košíky
s pelargoniemi se pohupovaly v horkém letním vánku a květiny
se proplétaly do sebe. Čelní strana domu měla skleněná vitrážová
okna, silná a široká, zakrytá jemnými záclonami.

Zaparkoval jsem auto za domem. Tahle stará usedlost měla
zadní vchod pro dodávky zboží. Myslím, že právě tudy přinášeli
těla, aby je připravili na obřad, ale nejsem si jistý. Ve vzduchu visel
pach dezinfekce, který, jak jsem si představoval, vycházel z čisti-
cích prostředků a balzamovacích chemikálií.

S plnou náručí květin jsem přišel k zadnímu vchodu. Dveře byly
pootevřené, stačilo do nich strčit nohou a rozletěly se dokořán.
Čekal jsem, až oči přivyknou přítmí. Zavolal jsem, a když se
nikdo neozval, odhodlal jsem se po chvíli vstoupit do tmavé před-
síně. Kdesi v domě tikaly hodiny. Nikde nebyla ani noha, ale tak
to obvykle pár hodin před obřadem bývalo. Představoval jsem si,
že místní zaměstnanci nahoře v administrativních místnostech
spěšně dolaTují poslední detaily obřadu.

Obřadní síň, kterou jsem našel vpředu, byla podlouhlá místnost
obdélníkového tvaru, s měděnými lustry a sametovými pohovka-
mi. Na  tapetách byly  mechově zelené spirálovité ornamenty.
V těžkých rámech tu visely obrazy – krajinomalby řek, luk a pré-
rií. Nad krbem visel nejdůležitější obraz – portrét Williama Pe-
tersona, zakladatele rodinného podniku. Vypadal přísně, kravatu
pevně staženou ke krku. Napadlo mě, že v době, kdy to tu řídil
starý William, vypadala tahle místnost úplně stejně jako teT. Tro-
chu mě děsilo být tady sám, jen já a tělo v rakvi. Rakev byla ote-
vřená. Starý William mě pozoroval. Bylo to jak ze seriálu Scooby-
-Doo, kde se na obraze pohybují jen oči. Rozložil jsem květiny na
zem pod rakev.

Něco ale upoutalo mou pozornost – záblesk, který rychle zmi-
zel. Nemám tušení, proč jsem se toho dne podíval nahoru do
rakve. Snad to byla záře dlouhých blond vlasů.

Stál jsem tam a zíral. Ježíši Kriste! Tak mladá – byla v mém vě-
ku, možná trochu starší. Měla na sobě svetřík, světle fialový, od
pohledu hebký, kolem krku perlový náhrdelník. Obličej měla
oteklý jako všichni zesnulí, ale jen nepatrně, a úplně hladký. Na
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pravé straně čela se jí táhla jizva až k pečlivě upravenému obočí.
Narušovala symetrii jinak naprosto dokonalého obličeje.

Kupodivu ji to činilo ještě přitažlivější a záhadnější.
Měla namalované černé oční linky, na koncích zúžené, na rtech

růžový lesk, ruce složené na prsou. Bylo vidět i vršek bíločerné
puntíkované sukně. Nohy vidět nebyly. Vypadala, jako by žila
v padesátých letech. Stál jsem tam a hleděl. Čím déle jsem se na
ni díval, tím větší jsem měl chu_ sáhnout si na její hebký svetr, pře-
jet prsty po její ruce, dotknout se jejího hladkého obličeje. Podíval
jsem se za sebe.

Neudělal jsem to. Nedokázal jsem to udělat.
Znovu jsem se na ni zadíval. Došlo mi, že si přeji něco, co se

nikdy nemůže stát: Chtěl jsem, aby otevřela oči. Chtěl jsem, aby
promluvila. Přál jsem si to. Vážně jsem si to přál. Tak řekni něco.
Cokoliv.

Po delší chvíli, ale možná to byla jen minuta, jsem zatřásl hla-
vou, abych se probral. Pak jsem vyšel ven do slunečného dne pro
zbytek květin. Když jsem naaranžoval poslední kytice, podíval
jsem se na kondolenční lístek připnutý k jedné z nich: Catherine
Couringtonová.

Ještě jednu poslední minutu jsem se na ni díval, zhluboka jsem
nabral vzduch do plic a rychle vydechl. Pak jsem to udělal. Spěšně
jsem prsty přejel po rukávu na její pravé ruce. Byl tak jemný
a hebký, jak jsem si představoval.

Otočil jsem se a šel pryč.

Následující týden jsem na ni den co den myslel. Stále. Zajímalo
mě, jak zemřela. Občas, když jsem řídil po prázdných vesnických
silnicích, kde jen zřídkakdy projelo auto v protisměru, představo-
val jsem si náš společný život, můj a Catherinin. Viděl jsem, jak
jsme se do sebe zamilovali. Viděl jsem, jak se naše životy společně
odvíjely, jak jsme každoročně slavili výročí naší svatby tím, že jsme
si dlouho do noci četli pasáže z našich oblíbených knih. Byli jsme
spřízněné duše. Cítil jsem to až do morku kostí.

Zní to zvláštně? Pravděpodobně ano. Ale je to čistá pravda.
Nestalo se vám, že jste potkali neznámého člověka a něco vás
k němu nevysvětlitelně přitahovalo? Možná jste se znali, nebo
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jste se měli poznat, nebo jste o něm kdysi dávno snili? Třeba v jiné
realitě, v paralelním světě, pokud věříte na takové věci. Ale v tom-
hle světě, v téhle realitě vám něco brání být spolu. Může to být
taková maličkost, jako že jste se rozhodli jít domů touhle ulicí
namísto tamté. Dali jste přednost jedné cestě před druhou, a tím
v jediné minutě provždy změnili svůj osud. Stalo se právě tohle
mně a Catherine?

V noci se mi o nás zase zdálo. Seděli jsme u kovového stolku
zahradní kavárny. V dálce zněl zvon katedrály. Pili jsme kávu
a ona se usmála, přední zub měla maličko uštípnutý. Drželi jsme
se za ruce a já prsty přejížděl po její dlani, dotykem jsem sledoval
čáry, jako bych chtěl číst její budoucnost. Pootevřela ústa. Chys-
tala se něco říct.

Prosím, řekni to. Chci slyšet tvůj hlas.
Ale vždycky jsem se probudil dřív, než promluvila.
V jiném snu se mi zjevila z naprosté temnoty, jako by stála

v rozlehlé místnosti, či snad dokonce v tovární hale, bez jediného
světelného paprsku. Kráčela pomalu ke kuželu ostrého světla,
bujné světlé vlasy jí padaly k ramenům. Šla sebevědomě a klidně,
stále blíž a blíž. Oči jí zářily. Měla na nich namalované černé linky,
na konci zúžené. Vztáhla ke mně ruce. Srdce mi poskočilo. Pro-
sím, chci uslyšet tvůj hlas.

Jakmile se přiblížila, začal se její obličej rozpouštět jak hrozivá
vosková figurína ve špatném hororu. Make-up jí stékal dolů v ba-
revných pramíncích. Pak začal odkapávat zbytek obličeje: oči,
nos, rty. Rozpuštěný vosk se kroutil a tuhl. Jak začínal nabírat
tvar, uvědomil jsem si, co to je: maska z mexického svátku mrt-
vých – bílá lebka hustě pomalovaná černou, červenou, modrou
a žlutou barvou, s malými bílými kvítky po stranách. Srdce nama-
lované uprostřed mezi očima uronilo tři slzy.

Otevřela ústa.
Poslouchám, Catherine.
Ale z jejích úst vyšlo něco jiného než slova. Nejprve to bylo

tmavé a malé, cukalo se to. Jakmile to vylezlo ven, viděl jsem, co
to je. Křídla. Černá a oranžová. Motýl. Zatřepetal se a odletěl do
tmy.

Po těchto snech jsem se prostě už musel dozvědět, kdo byla
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Catherine Couringtonová a co se jí stalo. Ale pak mi došla další
věc. Uvědomil jsem si zmařenou a zvrácenou hru osudu: Co se
stane, když potkáme svoji spřízněnou duši až poté, co zemře?

Jednou pozdě v noci, když jsem se probudil z jednoho z těch
snů, jsem prohledal internet. Vlastně nevím, proč jsem to neudě-
lal dřív. Asi mi to přišlo divné, tak nějak zvrácené. Věděl jsem, že
je to bizarní. Věděl jsem, že by to nikdo nepochopil, a tak jsem
o Catherine nikomu neřekl.

V suterénu domu svých rodičů, kde jsem měl pokoj, jsem usedl
k počítači a do vyhledávače na_ukal její jméno. Na stránkách
sociálních sítí jsem našel záznamy o dívkách jménem Catherine
Couringtonová. Prošel jsem každou z těch stránek v naději, že
najdu ji, její fotografii, že ji uvidím. Doufal jsem, že najdu video-
klip, na kterém ji uslyším. Ale ani po mnoha hodinách jsem ne-
našel nic. Neměla svou stránku na žádné sociální síti.

Našel jsem ale neznámou anglickou básnířku téhož jména –
Catherine Couringtonovou, která se zabila při nehodě v kočáře
v roce 1882. Zemřela dřív, než její literární práce zaznamenala
úspěch.

Přečetl jsem si název jedné z jejích básní: „Hodiny tikají nespra-
vedlivě“.

A pak jsem konečně našel i ji! Kliknul jsem na adresu a stránka
se začala načítat. Bylo to jen krátké oznámení:

Catherine Couringtonová, 23, New York City
Milovaná dcera Candace (rozená Robertsová)
Poslední rozloučení v sobotu 10. června v 11 hodin
v Petersonově pohřebním ústavu, S. Main Street 111.

Následujícího dne jsem s roznáškou spěchal, řítil jsem se měs-
tem spíš jako chlapík z FedExu než jako poslíček s květinami.
Potřeboval jsem ušetřit hodinu, aby se mě ředitel neptal, kde jsem
byl.

Potom co jsem našel informace o matce Catherine Couringto-
nové, zjistil jsem si, že bydlí v kolonii mobilních domů stranou
hlavní silnice. Po obědě jsem tam zajel.

Cedule s nápisem Azurová kolonie byla vybledlá a dole oprýs-
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kaná. Když jsem vjížděl dovnitř, přeběhl mi přes cestu kluk, utíkal
za míčem. Prudce jsem šlápl na brzdu, auto sebou trhlo, jen tak-
tak, že jsem ho minul. Bylo mu tak sedm osm, měl na ježka ostří-
hané vlasy a spoustu pih. Zle se na mě podíval.

„Pardon,“ zamumlal jsem a omluvně na něj zamával. Když jsem
se znovu rozjel, viděl jsem ve zpětném zrcátku, že tam pořád stojí,
ústa pevně sevřená, mračí se.

Mobilní domy v Azurové kolonii byly zchátralé tak, že připomí-
naly spíš karavanu hrůzy. Byly pobité deskami z překližky, v ok-
nech visela špinavá prostěradla. Ale některé měly před vchodem
veselé zahrádky a dopisní schránky zářící novotou. Dům Candace
Couringtonové jsem našel až na konci ulice. Dobrman přivázaný
k vedlejšímu domu štěkal a cenil zuby. Muž, který naproti přes
ulici spravoval motor Chevroletu El Camino, se na mě podíval.
Kývl jsem na pozdrav. Neřekl nic, nehnul ani brvou. Z čela si
setřel pot.

Podél cesty vedoucí k mobilnímu domu se ve větru točily plas-
tové větrníky. Kovové žaluzie na oknech byly stažené. Došel jsem
ke dveřím a zaklepal. Muž přes ulici si otřel špinavé ruce do
ručníku a pozoroval mě. Pes nepřestával štěkat, vzpínal se na
vodítku, co to šlo.

Dveře se trochu pootevřely.
Měla v ruce zapálenou cigaretu a na hlavě drdol kysličníkově

blond vlasů. Dívala se unaveně.
„Přejete si?“
„Candace Couringtonová?“
„Ano,“ odpověděla a podívala se za mě na dodávku zaparko-

vanou na ulici.
„Květiny. Donášková služba,“ řekl jsem a podal jí pugét, který

jsem držel v rukou.
Vzala si ho.
„Děkuju.“ Cigareta jí visela u pusy. Začala zavírat dveře.
„Znal jsem vaši dceru,“ vyhrkl jsem, než stačila zavřít, tak

rychle, až slova splynula vjedno.
„Jo?“
„Je mi to moc líto.“
„Díky,“ řekla. „A odkud jste ji znal?“
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„Ze střední školy.“ V mysli mi vytanul citát Waltera Scotta
o podvodech a spřádání sítí*.

„Vy jste chodil do školy v New Yorku?“ zeptala se. „A co děláte
tady v Sterling Springs?“

Lži se začínaly kupit. „Já jsem tady vlastně vyrostl. Rodiče se
jen na pár let odstěhovali do New Yorku a tam jsem potkal
Catherine.“

Neměl jsem ponětí, kam to celé směřuje.
„Tak to jo,“ kývla.
„Ty květiny jsou ode mě.“ Pokusil jsem se o úsměv.
Candace Couringtonová se podívala na pugét. „To je od vás milé.“
Ustoupila dozadu, aby zavřela dveře. Věděl jsem, že tohle je

moje poslední šance. „Paní Couringtonová, můžu vám vyprávět
jednu příhodu o Catherine? Příhodu, která se stala, když jsme oba
byli v New Yorku?“

Ježíši Kriste.
Chvíli na mě zírala, bylo vidět, že usilovně přemýšlí.
„Jistě,“ řekla konečně. „PojTte dál. Chcete sklenici vody?“
„Pokud vám to nevadí.“
Uvnitř bylo šero, na stole ležely vyrovnány účty, hned vedle

krabiček s léky na předpis. Byla puštěná televize a žena na obra-
zovce plakala.

Posadili jsme se v obývacím pokoji na prosezenou pohovku.
Kostkovaná látka byla na koncích ošoupaná. Nad námi trochu
nakřivo visela zarámovaná reprodukce Seuratovy „Neděle v par-
ku“ nebo jak se tenhle impresionistický obraz jmenuje. Na tom
obraze je zvláštní, že všichni lidi – všechny ty dobře oblečené dámy
se slunečníky a pánové s vysokými klobouky i jejich psi a děti,
dokonce i ta opice – se dívají na jezero nebo někam pryč, jenom
ta malá holka ne. Tohle dítě v bílých šatech a kloboučku stojí
přesně uprostřed obrazu a dívá se přímo na vás.

Candace Couringtonová šla do kuchyně pro sklenici vody. Na
konferenčním stolku ležel časopis Moderní amputace. Vzal jsem
si ho a prohlédl si atraktivní blondýnu na přední straně. Měla

* Jde o narážku na citát Waltera Scotta z básně „Marmion“: „Ó, jak spleti-
tou snováme to sí_ / jakmile s klamem jen počneme žít.“ Pozn. překl.
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umělou nohu. Všiml jsem si několika zavřených obálek vedle
časopisu. Na jedné byla adresa Catherine Couringtonová, Pátá
východní 210, New York – telefonní účet. Obálku jsem přeložil
a strčil do zadní kapsy. Připadal jsem si jako hajzl, ale stejně jsem
si ji nechal.

„Jak se jmenujete?“ zeptala se Candace Couringtonová, když
se vrátila z kuchyně a podávala mi vodu.

„Já jsem Josh. Josh Dieboldt.“
„A co děláte, Joshi? Kromě toho, že rozvážíte květiny, myslím.“

Posadila se vedle mě. Propadli jsme se tak hluboko, až jsem měl
pocit, že sedíme na zemi.

„Studuju anglickou literaturu na Rock River College.“
„A co s tím chcete jednou dělat?“
„Být spisovatel, možná.“ Pokrčil jsem rameny a natáhl se pro

sklenici vody, ale nenapil jsem se.
Candace Couringtonová upřeně hleděla na hnědý odřený ko-

berec.
„Catherine byla velká čtenářka. Vždycky měla v ruce knihu. Od

malička.“
Zdvihla oči.
„Tak jakou příhodu jste mi chtěl vyprávět? Jak jste se sezná-

mili?“
Naproti přes ulici zaburácel motor – osmiválcová Godzilla.

Chlápek odnaproti nastartoval svoje El Camino.
„Potkali jsme se prostě jedno odpoledne na ulici. V květnu,“

řekl  jsem. „Vzduch voněl kytkami a odpadky, protože v New
Yorku dávají pytle s odpadky na chodník a je jich tolik, že tam
z nich mají malé hory.“

Proboha, takový kecy!
„Catherine to město milovala.“
„Já vím. Milovala. A to jsem na ní měl rád. Takže jednoho dne

jsem ji uviděl na rohu ulice v Soho a představil jsem se jí. Nikdy
předtím jsem nic takového neudělal, ale na Catherine bylo něco
zvláštního. Něco blízkého a pro mě osudového. Tak to jsem vám
chtěl říct. Já vím, že je to divné, ale paní Couringtonová, v ten mo-
ment, co jsem vaši dceru uviděl, jsem měl pocit, že ji znám. Bylo
to déjà vu, osud, astrální vlivy, dva vlaky jedoucí v noci v opačných

/ 57



směrech a v nich dva cestující dívající se každý ze svého okna
a jen na okamžik, v němž se vlaky míjejí, se jejich pohledy střet-
nou.“

Jakmile jsem to vyslovil, věděl jsem, že je to pravda. Dva vlaky
se vážně minuly, ale díval se jen jeden cestující.

„Vy jste spisovatel,“ řekla a skoro se usmála. „Co vám Catherine
řekla na tyhle řeči o osudu?“

„Nechtěl jsem ji vyděsit nebo nějak poplašit, tak jsem jí to nikdy
neřekl. Přál bych si, abych to mohl udělat teT. Panebože, jak rád
bych jí to teT řekl. Doufám, že vás to neděsí, ale každým atomem
svého těla věřím, že jsme byli spřízněné duše.“

Paní Couringtonová zavrtěla hlavou. „Měl jste jí to říct. Věřila
na všechny tyhle věci, víte, osud a tak. Měla strašně ráda příběhy,
kde věci fungovaly jinak. Říkala tomu paralelní světy. Je to zvlášt-
ní. Vždycky měla pocit, že svou pravou lásku potká právě tady, ve
Sterling Springs.“

Mlčel jsem. Já jsem byl ta pravá láska.
„Nechci vyzvídat,“ řekl jsem nakonec, „ale můžu se zeptat, co

se stalo? Byl jsem v šoku, když jsem se to dozvěděl.“
Polekaně se na mě podívala. Rukou si zakryla ústa.
„Vy to nevíte?“
„Ne, nevím.“
Vypadala zničeně a opravdu staře. „Promiňte, ale já o tom

nemůžu mluvit. To je pro mě prostě příliš. Je mi líto, ale odejděte
už, prosím.“

„Jistě,“ řekl jsem, a přestože jsem nechtěl odejít, zvedl jsem se.
„Děkuju vám za ty kytky. To bylo od vás pozorné. Omlouvám

se. Moc se omlouvám.“
Vyšel jsem ven do rozpáleného slunečného odpoledne, dveře

za mnou zaklaply. Chlapík odnaproti se otočil a zase se na mě
podíval. Měl jsem zoufalý pocit marnosti.

Přešel jsem ulici a přiblížil se k němu.
„Zdravím,“ řekl jsem. Měl na sobě upnuté tričko s nápisem JE

TO NAPNUTÝ. Bradku měl křivě oholenou, na pravé straně víc,
takže tam, kde bývaly vousy, měl teT lysinu. Ta nesouměrnost byla
rozptylující.

„Jo?“
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„Jenom by mě zajímalo,“ řekl jsem, „jak dobře se znáte s paní
Couringtonovou odnaproti?“

„Dost dobře,“ utousill a přitom si otíral do džín ruce od oleje.
„Nevíte, co se stalo s její dcerou?“
„Je mrtvá.“
„Já vím. Ale jak zemřela?“
Chlapík přimhouřil oči.
„A co je ti do toho, vole?“
„Pardon?“
„Proč se nejdeš zeptat její matky? Na co se ptáš mě?“
„To je jedno,“ řekl jsem a šel zpátky k autu. Nasedl jsem, na-

startoval motor a otočil se. Celou tu dobu mě zlostně pozoroval.
Taky něco říkal a ukazoval přitom na mě, ale nerozuměl jsem mu,
protože okna u auta byla zatažená.

Po práci jsem šel domů a rovnou dolů do suterénu. Z kapsy
jsem vytáhl obálku s telefonním účtem a narovnal ji. Měl jsem
špatné svědomí z toho, že jsem ji ukradl. Díval jsem se na new-
yorskou adresu. Představoval jsem si starý šedivý kamenný dům
v ulici se stromořadím. Dům měl vstupní halu s měděnými poš-
tovními schránkami vestavěnými ve zdi. Tam doručili telefonní
účet a tam čekal na Catherine.

Roztrhl jsem obálku. Účet měl několik stran. Byl tam seznam
čísel volaných v posledním květnovém týdnu. Mnoho hovorů bylo
do Illinois, asi matce. Spousta hovorů byla na newyorská čísla, pár
hovorů bylo do Newarku a Bostonu, jeden do Chicaga. Přemýšlel
jsem, že pojedu do New Yorku, najdu dům, ve kterém bydlela,
a promluvím s jejími sousedy. Zjistím, jak zemřela.

Ale pak mi došlo, že na tom vůbec nezáleží. Na čem záleží, je
to, že už nežije a já nemám vůbec žádnou šanci. Myslel jsem na
jemnou látku jejího svetru v mých prstech, na její zavřené oči
a hebkou ple_, na její drobnou jizvu a na to, jak k ní asi přišla –
a na ty sny. Myslel jsem na ty sny a na to, že na mě nikdy nepro-
mluvila.

Podíval jsem se na telefonní účet.
Ježíši Kriste. Ten účet.
Nahoře na první straně bylo její telefonní číslo. Vzal jsem svůj

telefon a vytočil ho.
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První zazvonění.
Druhé.
Pak třetí a čtvrté a pak se ozvala hlasová schránka.
„Ahoj,“ řekla, hlas měla jasný a svěží. „Tady je Catherine. TeT

tady nejsem, ale vy víte, co máte dělat.“
A pak to píplo a já zavěsil.

O povídce „Dívka v rakvi“

Když mi bylo devatenáct, rozvážel jsem květiny na odlehlých
předměstích západního Chicaga, tam, kde končí pás obchodních
center a začíná země farmářů. Jednoho svěžího rána jsem v po-
hřebním ústavu připravoval květiny před obřadem. Byl jsem sám,
jen já a nebožtík v otevřené přepychové rakvi. Toho dne jsem
zrakem zavadil o tělo v rakvi a ten pohled se navždy vryl do mé
paměti. V rakvi ležela mladá matka a v rukou měla malé dítě.
Byl jsem v šoku. Běžel jsem zpátky do auta a tam se rozbrečel.
Ta matka s dítětem mě od té doby pronásledují.

Právě tato vzpomínka mě  přiměla napsat povídku „Dívka
v rakvi“. Ale nechtěl jsem jen převyprávět svůj zážitek. Chtěl
jsem se na svoji vzpomínku podívat prizmatem fikce, tak jak
to dělal pravidelně Ray Bradbury v takových povídkách jako
„Jezero“, „Zástup“, „Víla smrti“ i v mnoha dalších. Chtěl jsem,
aby má povídka žila svým vlastním životem, tak jak to u dob-
rých povídek často bývá. A právě v tomto okamžiku mě napadl
koncept povídky – co když potkáte lásku svého života příliš
pozdě?

Od toho okamžiku se povídka psala téměř sama.
Bradburyho epizodní román Pampeliškové víno z roku 1957 na

mě samozřejmě měl velký vliv: děj umístěný do malého města,
téma neopětované lásky, magické a žalostné prvky v každoden-
ním životě, všudypřítomný závan melancholie. Jedna z mých
nejoblíbenějších povídek je Bradburyho méně známá povídka
„Labu_“ z Pampeliškového vína (názvy povídek v této knize byly
odstraněny, aby byl zdůrazněn dojem, že se jedná víc o román
než o sbírku propojených epizod).
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V povídce „Labu_“ (v českém vydání Arcadia, 1995, str. 149–
–162) se potkávají muž a žena v naprosto odlišných fázích svého
života. On je mladý a začínající, ona je stará a na sklonku svých
mnoha skvělých dní. Moje povídka se na téma neuskutečněného
spojení dívá temnější, extrémnější optikou. Dva milenci se nikdy
nepotkají, protože je příliš pozdě. Jeden již odešel.

Sam Weller
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Frank tam neměl být. Kvůli narychlo svolané schůzce týkající
se jeho scénáře musel ve čtvrtek odletět ze Santa Fe do Los

Angeles. Jednání s režisérem a s představitelem hlavní role skon-
čila v pátek večer. Za normálních okolností by strávil víkend v Los
Angeles se svými přáteli, ale byl velkým milovníkem opery a na
sobotu večer se mu podařilo sehnat lístky na operní soubor Santa
Fe, který v premiéře uváděl Poulencovy Dialogy karmelitek, což
byla opera, kterou Frank nikdy neviděl. V ceně lístků byla i veče-
ře před začátkem představení a přednáška o skladateli.

„Sotva jsi dorazil do L. A. a už chceš letět zpátky?“ zeptala se
Debby, jeho manželka, když jí zavolal. „Až se bude volit cestova-
tel roku, tak tě nominuju.“

„Už hrozně dlouho se na to těším,“ odpověděl Frank.
Volal z mobilního telefonu. Seděl v pronajatém autě zaparko-

vaném před nejnovější restaurací v Beverly Hills, kde právě před
chvílí skončilo jeho poslední jednání.

„Vzpomínáš si, kolikrát jsem volal do předprodeje a pořád tam
bylo obsazeno? Ten člověk, se kterým jsem nakonec mluvil, řekl,
že to byly dva poslední lístky.“

„Ta večeře má být ve venkovním stanu za operou, je to tak?“
„Ano.“
„No, tak ten stan tam už možná vůbec nestojí. Včera začaly

monzuny.“
Debby mluvila o počasí, které se v červenci pravidelně opakuje.

Vlhký vzduch z Tichého oceánu proudí nad Novým Mexikem
a vyvolává silné nárazové přívaly deště.

„Včera byla hrozná bouřka,“ pokračovala Debby. „A druhá se
právě blíží. Vlastně bych neměla telefonovat. Je to nebezpečné,
když se blýská tak blízko.“

„Vsadím se, že zítra bude nádherně. Jasno a slunečno.“
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„Podle předpovědi v televizi nemá být hezky. A jak proběhly
tvoje schůzky?“

„Režisér chce, aby ti mizerové nebyli poradci prezidenta, ale
manažeři z reklamky, a herec v hlavní roli chce, abych připsal štěk
pro jeho novou přítelkyni. Ta opera bude odškodnění za to, že
jsem je musel poslouchat.“

„Takže jsi vážně rozhodnutý přijet? Ale připrav se, že zmok-
neš.“ Debbyin hlas zanikl v ohlušujícím úderu hromu. „Radši už
půjdu. Miluju tě.“

„Miluju tě,“ řekl Frank.

Frankovo letadlo mělo z Los Angeles odlétat v deset hodin
dopoledne, ale vzlétlo až ve dvě.

„Špatné počasí v Novém Mexiku,“ vysvětlovala letuška společ-
nosti American Airlines.

Letadlo klesalo skrz husté tmavé mraky a na přistávací plochu
dosedlo se značným drncáním něco málo po páté hodině. Zata-
žená obloha zahalovala odpoledne do ocelové šedi.

„Celý den prší,“ řekl Frankovi zaměstnanec aerolinií. „Teprve
před chvílí přestalo.“

Ale jakmile Frank usedl do svého auta, spustil se na přední sklo
další příval deště. Špatná viditelnost zpomalila provoz, takže
normálně patnáctiminutová cesta domů mu dnes trvala třikrát tak
dlouho. Frank zajel do garáže v šest hodin. Večeře v opeře měla
začít v sedm.

Během cesty domů se Frank manželce několikrát ohlásil. Přes-
to jí spadl kámen ze srdce, když vstoupil do dveří. Měla radost,
jako by ho neviděla celé týdny. Frank v duchu ocenil, že je slav-
nostně oblečená a připravená na večer. „Když jdeš ty, tak já jdu
taky. Ale myslím, že jsme oba dva blázni.“

„Obávám se, že já jsem na tom hůř.“
„Deštníky jsou tamhle.“ Debby ukázala na tašku, kterou si brá-

vali na představení s sebou. Divadlo má půdorys otevřeného atria,
mnohdy tam diváci oblečení jen do letních šatů mrznou, jakmile
teplota horského vzduchu v noci náhle klesne ze třiceti na deset
stupňů. „Taky jsem vzala deku, termosku horké čokolády a kabáty
do deště. Doufám, že ta opera bude stát za to.“
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„Podívej se.“ Frank se na ni usmál a rukou ukázal ven z okna
na úzký pruh modré oblohy vykukující zpoza mraků. „Přestalo
pršet. Všechno to klapne, uvidíš.“

Divadlo bylo devět mil za městem směrem na sever. Když se
Frank řítil po silnici číslo 285, byl provoz jako obvykle velmi hustý
a rychlý, řidiči bez ohledu na to, že vozovka byla kluzká, bláznivě
přejížděli z jednoho pruhu do druhého.

Debby si všimla, že u krajnice stojí policejní auto, sanitka a dva
nabourané vozy. „Někoho dávají do sanitky. Panebože! Někdo se
musel zabít. Přikryli ho.“

Auta cákala špínu na Frankovo přední sklo. Zapnul stěrače
a znepokojen nehodou, kterou právě viděl, zpomalil. Auta za
ním začala troubit a zuřivě ho předjíždět. Snažil se alespoň něco
vidět přes proudy vody stékající po předním skle. Včas zazname-
nal správný sjezd, odbočil a pokračoval dál do kopce směrem
k opeře.

Když dorazili na místo, vydali se s Debby do stanu za operou.
Na každém stole stála láhev vína.

Místnost byla poloprázdná.
„Vidíš, všichni nejsou takoví blázni jako my.“
„Jako já.“
U studeného bufetu si vzali salát s kuřetem a posadili se ke

stolu.
Frank se podíval ke dveřím. Právě vešli dva muži. Rozhlíželi se,

kde je volno. Všimli si, že Frank a Debby mají u stolu místo a za-
mířili k nim.

Starší z mužů byl malý a drobný. Měl bílé vlasy i vousy, což mu
dodávalo vzhled rabína. Druhý z mužů byl mladý, vysoký a dobře
stavěný. Měl krátké tmavé vlasy a hladce oholenou tvář s ostrými
rysy. Oba byli v tmavém obleku a bílé košili. Oči jim zářily.

„Dobrý den,“ řekl ten starší. „Jmenuji se Alexander.“
„A já jsem Richard,“ dodal druhý muž.
„Těší mě. Rád vás poznávám.“ Frank představil Debby i sebe.
„Příšerné počasí,“ řekl Alexander.
„To tedy ano,“ souhlasila Debby.
„Přijeli jsme až z Albuquerque,“ podotkl Richard.
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„To vás mohu lehce trumfnout,“ řekl Frank. „Já jsem přijel až
z Los Angeles.“

Muži si došli pro jídlo. Frank nalil víno Debby i sobě, a když se
Alexander s Richardem vrátili, nabídl víno i jim.

„Ne, děkuji,“ řekl Alexander.
„Po vínu se mi chce spát,“ usmál se Richard.
Oba sklonili hlavy k tiché modlitbě. Frank a Debby v rozpacích

udělali totéž. A pak všichni čtyři jedli a mluvili o opeře – o tom,
jak dávají přednost italským operám, nemohou vystát německé
a mají pocit, že francouzské jsou občas ryzí utrpení.

„Někdy mají tak monotónní rytmus,“ řekl Frank, „že si člověk
připadá jako otrok na římské lodi, kde musí veslovat podle úderů
bubnu, jako v té scéně z filmu Ben Hur.“

„Ale Carmen je hezká. Francouzská opera, která se odehrává
ve Španělsku.“ Richardovi to přišlo zábavné. „A dnes hrají také
francouzskou operu. Ještě jsem ji neviděl, takže nemám ponětí,
jestli ta cesta vůbec stála za to.“

Franka těšilo, jak snadno a příjemně se s těmi dvěma povídá.
Měli v sobě vnitřní vyrovnanost, která na Franka po frustrujících
schůzkách v Hollywoodu a náročné zpáteční cestě působila uklid-
ňujícím dojmem.

„Co děláte v Albuquerque?“ zeptala se Debby Richarda.
„On tam nebydlí. Tam bydlím já,“ řekl Alexander. „Jsem počí-

tačový programátor v důchodu.“
„A já jsem mnich,“ ozval se Richard. „Bydlím U Ježíše v pouš-

ti.“ Mluvil o klášteru, který se nachází asi třicet kilometrů na sever
od Santa Fe.

Franka to překvapilo, ale nedal na sobě nic znát. „Myslel jsem
si, že vy dva jste přišli spolu.“

„To ano,“ přikývl Alexander. „Často jezdím do kláštera do ústraní.
Tam jsme se také s bratrem Richardem spřátelili.“ Alexander
poukazoval na svůj zvyk vymanit se čas od času ze shonu každo-
denního života a strávit nějaký čas v tichosti kláštera meditacemi,
které člověku pomáhají zaměřit pozornost k duchovním cílům.

„Alexanderovi se už v noci špatně řídí,“ řekl bratr Richard. „Tak
jsem ho jel vyzvednout do Albuquerque. Téma této opery nás oba
zajímá.“
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Brzy vyšlo najevo, co tím myslel. Po večeři začala přednáška
a elegantní žena na pódiu vysvětlila, že opera Dialogy karmelitek
vychází ze skutečných událostí, k nimž došlo v průběhu Velké
francouzské revoluce. Během antikatolického běsnění, za vlády
teroru, byl vypleněn karmelitánský klášter a sestry karmelitky
popraveny. Skladatel, jak nám přednášející vysvětlila, prý tento
pravdivý příběh použil k popisu vztahu státu a církve.

Když přednáška skončila, Franka napadlo, že si stejně jako
Alexander a bratr Richard měl raději víno odpustit, protože teT
se mu chtělo spát.

Všichni vstali, aby se odebrali ze stanu do opery.
„Moc rád jsem si s vámi popovídal,“ řekl Frank.
„Potěšení bylo na mé straně,“ prohlásil bratr Richard.
To už bylo půl deváté. Opera v Santa Fe začíná obvykle v de-

vět hodin. Stmívalo se. Alexander a bratr Richard zmizeli v šeru
a Frank s Debby zamířili na toalety nedaleko stanu.

O pár minut později, prokřehlí chladnou procházkou, vstoupili
do opery, protlačili se davem, našli řadu, ve které byla jejich místa,
a strnuli úžasem.

Alexander a bratr Richard seděli v téže řadě, jen pět míst od
nich.

Oba vzhlédli od svých programů a usmáli se.
„Svět je malý,“ řekla Debby a také se na ně usmála.
„To tedy je,“ souhlasil Alexander. Jeho křehká postava se kle-

pala zimou, protože vítr venku zesílil a otevřenými stěnami foukal
dovnitř do hlediště.

„Počasí by mohlo být trochu lepší,“ řekl bratr Richard. „Dou-
fejme, že ta opera bude stát za to.“

Frank a Debby se posadili.
V řadě před nimi seděla žena ve společenském účesu a tenkých

večerních šatech, celá se choulila do sebe a třela si paže, podobně
jako mnoho dalších diváků, které na náhlé poklesy teplot v Santa
Fe nikdo neupozornil.

Vítr foukal stále silněji. Debby se po očku podívala na Alexan-
dera. Třásl se jako osika.

„Půjčím mu naši deku,“ naklonila se k Frankovi.
„To je dobrý nápad.“
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Pět míst, která je oddělovala, zůstalo prázdných. Debby došla
k Alexanderovi a nabídla mu deku, kterou vděčně přijal. Pak mu
podala termosku horké čokolády, kterou si také s radostí vzal.

„Bůh vám žehnej.“
„Tak jsem dneska udělala dobrý skutek,“ usmála se Debby, když

se vrátila na místo.

Po deseti minutách představení si Frank přál, aby byl býval
zůstal v Los Angels se svými přáteli. Ukázalo se, že název Dialogy
karmelitek je pro operu výstižný. Pěvci jednotvárně drmolili árie,
které skutečně  připomínaly  spíš  rozhovor než  zpěv. Pěvkyně
zpívaly v tak vysokých polohách, že se člověk nemohl zbavit do-
jmu, že piští.

A nejhorší ze všeho bylo libreto, které přeložili do angličtiny
a které, jak se Frank domníval, vyjadřovalo snad vůbec největší
nepochopení duchovní podstaty náboženství, s jakým se kdy se-
tkal. Líčilo sestry karmelitky jako citově zmrzačené ženy ovládané
masochistickou abatyší, která je nutí, aby odevzdaně čekaly, až
budou popraveny, a to jenom proto, aby si dokázala, jakou má
nad nimi moc.

V půlce prvního aktu se zablýsklo. Z mraků se spustil prudký
liják a z otevřených stran budovy začaly do hlediště stříkat proudy
vody, což donutilo diváky sedící na kraji stáhnout se do středu řad.

Ani přírodě se ta opera nelíbí, pomyslel si Frank.

Po prvním dějství, které se zdálo nekonečné, rozbolela Franka
hlava. Uvaděči přispěchali k mokrým sedadlům na kraji řad a otí-
rali je ručníky. Když Frank s Debby vstali, všimli si, že se k nim
blíží Alexander a bratr Richard.

„Nevím, jak bych přežil tohle dějství bez vašeho skutku milosr-
denství,“ řekl starý pán. Zdál se ještě víc promrzlý.

„Příšerná  opera,“  přidal se bratr  Richard. „Měl jste raději
zůstat v Los Angeles.“

„Kéž by!“
„Děkuji vám za přikrývku a za termosku.“ Alexander vrátil půj-

čené věci. „My odcházíme.“
„Až tak je to špatné?“
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„Ještě mnohem horší.“
„Tak tedy, moc rádi jsme vás poznali.“
„My vás také,“ usmál se bratr Richard. „Bůh vám žehnej.“
Zmizeli v davu.
„Jestli tady mám vydržet sedět ještě druhé dějství, tak se musím

jít protáhnout,“ řekl Frank.
„Ty tady chceš zůstat?“ zeptala se Debby.
„Po celé té anabázi, kterou jsem absolvoval, abych se sem dostal,

bych teT měl jít domů? Tak to tedy ne. Tahle opera mě nedostane.“

Vyšli s davem na balkon pod širým nebem. Přestalo pršet.
Prostranství pod nimi bylo plné kaluží a slavnostně oblečení muži
a ženy, kteří tu popíjeli koktejly, kávu nebo horkou čokoládu, se
jim snažili vyhýbat. V dálce se zablýsklo a světlo ozářilo vrcholky
hor. Všichni sborově vydechli.

Frankovi přejel mráz po zádech. „Podívej se,“ ukázal na hem-
žení pod nimi.

Asi třetina diváků odcházela. A mezi nimi si, ale v opačném
směru, razili cestu Alexander a bratr Richard. Franka nepřekva-
pilo, že odešli a znovu se vracejí. Byl zaskočen tím, že je doprovází
světlo, díky němuž jsou snadno viditelní. Proto je Frank rozeznal
v davu. Téměř zářili.

Vešli do obchodu se suvenýry naproti balkonu. Aniž cokoliv
koupili, vyšli hned zase ven a prodírali se davem zpátky. Zmizeli
ve tmě za hlavní branou.

„Co to bylo?“ zeptala se Debby.
„Nemám ponětí.“ Frank nedokázal ovládnout zívnutí.
„Jsi unavený?“
„Strašně.“
„Já taky.“
Frank znovu zívl. „Víš co? Když si Alexander s bratrem Richar-

dem myslí, že je ta opera tak mizerná, že nemá cenu zůstávat, tak
já dám na jejich vytříbený vkus.“

„Po celé té anabázi, co jsi podnikl?“
„Opravdový muž musí umět přiznat chybu.“
„Ty řeči o opravdovém muži mě vzrušují. Tak jo. PojTme domů.“
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I když parkoviště bylo dobře osvětlené, pod hustými mraky
vypadalo pochmurně. Frank a Debby přeskakovali louže a snažili
se najít své auto.

„Musí být někde tady.“ Frank cítil, že se brzy ze zatažené oblohy
spustí další příval deště. „Měj ten deštník po ruce.“

Z dálky k němu slabě doléhala hudba. Orchestr v opeře začal
hrát druhé dějství. Byli teT s Debby na parkovišti úplně sami.
Když procházeli další řadou aut, měl pocit, že se na levé straně
něco pohnulo. Otočil se a viděl, jak se k nim ze tmy blíží dva muži.

Alexander a bratr Richard.
„Co tady děláte?“ zeptal se Frank překvapeně. „Vždy_ jste

odešli dávno před námi.“
„Hledáme auto,“ řekl mu Alexander.
„Tamhle,“ ukázal bratr Richard. „Tamhle je.“
Franka zamrazilo, když si s údivem všiml, že jejich SUV stojí

hned vedle sedanu, na který bratr Richard ukazoval.
„Proboha,“ zamumlala Debby.
Když dvojice nastupovaly do svých aut, zaburácel hrom.
„Š_astnou cestu.“ Alexander nasoukal své chatrné tělo na místo

spolujezdce.
„Vám taky,“ řekl Frank.
Bratr Richard usedl za volant.
Frank se díval, jak odjíždějí. „To snad není možné. Taková

náhoda… No chápeš to?“
„Je to zvláštní,“ odpověděla Debby.
Frank jel za nimi serpentýnami dolů po cestě, která se napojuje

na silnici číslo 285. Viděli s Debby, jak se Alexanderův sedan
zařadil do rušného provozu a zamířil na sever.

„A to je taky divné,“ zamručel Frank.
„Jak to myslíš?“ zeptala se Debby.
„Řekli nám, že Alexander žije v Albuquerque a že ho tam bratr

Richard vyzvedl.“
„No a?“
„Tak proč jedou na druhou stranu? Proč jedou na sever, a ne

na jih?“
„Třeba je Alexander unavený a nechce jet tak daleko, tak se

rozhodl přespat v klášteře.“
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„No jasně.“
Další hrom zaburácel, když dorazili domů.

Druhý den ráno otevřel Frank noviny a narazil na článek o pří-
chodu monzunového období. Fundovaný meteorolog psal, že
bouřky potrvají několik týdnů a pomohou doplnit městské zdroje
vody vyčerpané po suchém jarním období. Státní úředník odpo-
vědný za správu lesů doufá, že bouřky sníží riziko požárů v ho-
rách. Kromě dobrých zpráv se noviny zmiňovaly také o řadě
dopravních nehod, ke kterým za špatného počasí došlo, včetně té,
při níž předchozího večera zahynuli dva muži.

Jednou z obětí byl mnich, bratr Richard Braddock, který žil
v klášteře U Ježíše v poušti, druhou jeho spolujezdec, Alexander
Lane z Albuquerque.

„To ne!“ vykřikl Frank.
Debby zdvihla zrak. „Co se stalo?“
„Ti dva, co jsme je včera potkali… asi se včera zabili.“
„Co?“
„Nabourali. Když se vraceli z opery.“ Frank četl z novin: „V so-

botu večer došlo k dopravní nehodě na silnici číslo 285. Kluzká
vozovka způsobila, že řidič nákladního vozu ztratil kontrolu nad
svým vozidlem a naboural do osobního auta řízeného bratrem
Richardem Braddockem. K neš_astné události došlo kilometr od
sjezdu k opeře v Santa Fe směrem na jih.“

„Jižně od sjezdu k opeře? Ale vždy_ jsme je viděli jet na sever.“
Frank se zarazil. „To máš pravdu. Nemohli nabourat jižně od

sjezdu k opeře.“ Znovu si přečetl článek, aby se ujistil, že se ne-
spletl. „Včera večer?“

„A co má být?“
„V sobotu večer? To nedává smysl.“ Frank šel do kuchyně, vy-

hledal číslo v telefonním seznamu a vy_ukal ho na svém mobilním
telefonu.

„Policie,“ ozval se hlas se silným hispánským přízvukem.
Frank vysvětlil, co se potřebuje dozvědět.
„Vy jste příbuzný obětí?“
„Ne,“ řekl Frank. „Ale myslím, že jsem se s nimi setkal včera

v noci v opeře.“
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Hlas na druhém konci se zarazil. Frank slyšel otáčet stránky,
jako by si policista znovu četl protokol.

„To těžko,“ ozval se hlas na druhé straně.
„Jak to?“
„Pokud je mi známo, představení začínají v devět.“
„Ano.“
„K nehodě došlo asi o dvě a půl hodiny dřív. V šest čtyřicet.“
„Ne,“ zamračil se Frank. „V opeře jsem mluvil s mužem, který

se jmenoval Richard a říkal, že je mnich od Ježíše v poušti. Byl
s přítelem, který se jmenoval Alexander a žil v Albuquerque. To
přesně odpovídá údajům uvedeným v novinách.“

„To ano, ale nemohli to být oni, protože k nehodě došlo v šest
čtyřicet, o tom není pochyb. Musel jste potkat někoho jiného se
stejným jménem.“

Frank polkl. „Ano, musel to být někdo jiný.“ Položil telefon.
„Jsi v pořádku?“ zeptala se Debby. „Nějak jsi zbledl.“
„Víš, jak jsme včera jeli do opery a viděli tu bouračku?“
Debby nechápavě přikývla.
„Viděla jsi, jak přikryli tělo a naložili ho do sanitky. Ve skuteč-

nosti tam byla dvě těla.“
„Dvě?“
„Myslím, že bychom si měli udělat výlet k Ježíši v poušti.“

Mapa je zavedla do rudého kaňonu posetého jalovcem. Frank
skrz přední sklo pozoroval oblohu, na níž se začínaly opět staho-
vat bouřkové mraky. Ostře zabočil. Ocitli se na úzké blátivé cestě,
kterou se podle mapy dostali až do malého kláštera na břehu řeky
Chama River, který připomínal indiánské pueblo.

Když vystoupili ze svého SUV, nebyla nikde ani noha.
Větve stromů se v sílícím větru kymácely a narážely jedna na

druhou. Jinak nebylo slyšet nic.
„Klid tady teda je,“ řekla Debby.
„Vypadá to tu opuštěně. Někdo by se přece přišel podívat, kdyby

slyšel přijíždět auto.“
„Myslím, že jsem něco zaslechla.“ Debby se otočila ke kostelu.
„Pane, ukaž nám své milosrdenství,“ bylo slyšet vzdálený hlas

zevnitř kostela.
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„A dej nám svou spásu,“ zazněla sborová odpověT.
„Radši je nebudeme rušit. Počkáme, až skončí,“ navrhl Frank.
Opřeli se o své SUV a tiše pozorovali rudé útesy na jedné straně

a blátivou rozvodněnou řeku na druhé.
Mraky potemněly.
„Vypadá to, že za chvíli budeme muset jít stejně dovnitř, a_

chceme, nebo ne,“ řekla Debby.
Dveře kostela se otevřely. Vyšel vousatý muž v mnišském rou-

chu. Všiml si Franka s Debby a vydal se jejich směrem. Byl za-
chmuřený, ale z jeho očí vyzařoval stejný vnitřní klid jako z očí
Richardových předešlé noci.

„Jsem bratr Sebastian,“ promluvil muž. „Mohu vám nějak po-
moci?“

Frank s Debby se představili.
„Jsme ze Santa Fe,“ řekl Frank. „Včera se nám přihodila taková

zvláštní věc a doufali jsme, že byste nám mohl pomoci vysvětlit,
co se vlastně stalo.“

Bratr Sebastian byl očividně zaskočen a čekal, co bude následovat.
„Včera…“ Debby sklopila zrak. „Včera se při autonehodě zabil

nějaký mnich?“
Oči bratra Sebastiana pohasly. „Právě jsem byl identifikovat

tělo. Modlíme se za něj. Neměl jsem mu to dovolit.“
„Dovolit?“
„Jsme benediktini. Zavázali jsme se k práci a modlitbě. Složili

jsme přísahu, že zbytek života prožijeme zde. Ale to neznamená,
že žijeme v klauzuře. Někteří z nás dokonce mají řidičský průkaz.
Pokud dostaneme zvláštní povolení, můžeme čas od času klášter
opustit, třeba když potřebujeme jít k doktorovi. Bratr Richard
měl povolení jet do Albuquerque vyzvednout svého přítele, který
se k nám často uchyluje do ústraní, a doprovodit ho na operní
představení, které mělo náboženské téma a které, jak jsme si
mysleli, pro ně mohlo mít jistý duchovní přínos.

„Nebyl to moc duchovní zážitek,“ řekla Debby. Vylíčila neutě-
šenou povahu včerejšího představení a dodala: „Včera večer jsme
v opeře potkali muže, který se jmenoval Richard a říkal, že je
mnichem U Ježíše v poušti. Byl se svým starším přítelem Alexan-
derem, kterého dovezl z Albuquerque.“
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„Ano, jeho přítel se jmenoval Alexander.“
„Seděli s námi u stolu při večeři,“ vysvětlovala Debby. „Později

jsme zjistili, že máme lístky do stejné řady jen několik míst od
sebe. Když jsme odcházeli z opery, potkali jsme je na parkovišti.
Jejich auto bylo zaparkované hned vedle našeho. Celé to bylo
zvláštní.“

„A nejpodivnější ze všeho je,“ vpadl Frank do vyprávění, „že
policie tvrdí, že bratr Richard a jeho přítel Alexander zemřeli
v šest čtyřicet, jižně od sjezdu k opeře. Tak jak jsme je mohli po-
tkat v opeře a pak na vlastní oči vidět, že jedou na sever?“

Vnitřní klid bratra Sebastiana zmizel. Na tváři se mu objevilo
znepokojení. „Možná jste si špatně zapamatovali jména.“

„Naprosto přesně si pamatuji, že jeden z nich říkal, že je mnich
od Ježíše v poušti,“ prohlásil Frank

„Možná v novinách spletli čas a místo nehody. Možná k nehodě
došlo až po představení.“

„Ne,“ řekl Frank. „Volal jsem na policii. Údaje v novinách
souhlasí. K nehodě došlo v šest čtyřicet.“

„Pak jste tedy nemohl potkat bratra Richarda s jeho přítelem
v opeře.“

„No právě,“ povzdechla si Debby. „Máme pocit, že se z toho
zblázníme. Moc by nám pomohlo, kdybyste nám mohl ukázat
fotku bratra Richarda, jestli nějakou máte, abychom už o tom
nemuseli pořád přemýšlet.“

Bratr Sebastian si je zkoumavě prohlížel. „Pověry nejsou totéž
co zbožnost.“

„Věřte nám, my nejsme pověrčiví,“ řekl Frank.
Bratr Sebastian je ještě drahnou chvíli zkoumal. „Počkejte tady,

prosím,“ ozval se konečně.
Za pět minut se vrátil a nesl přeložené noviny. Silný vítr na-

douval jeho hnědý hábit a vířil kolem červený prach.
„Loni sem přijel jeden novinář ze Santa Fe a napsal o nás

článek. Neviděli jsme na tom nic špatného, naopak jsme si mysleli,
že by to mohlo povzbudit ztrápené lidi, aby přijeli k nám do
ústraní načerpat duchovní energii.“ Bratr Sebastian otevřel novi-
ny a ukázal Frankovi a Debby barevnou fotografii muže v hnědé
kutně stojícího před vchodem do kostela.
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Frank a Debby se naklonili nad fotografii. Byla vybledlá, ale
nemohli se mýlit.

„Ano,“ kývl Frank. „To je ten muž, kterého jsme včera potkali
v opeře.“ Zafoukal studený vítr.

„Ne,“ řekl bratr Sebastian. „Pokud se policie nemýlí ohledně
místa a času nehody, pak to, co mi říkáte, není možné. Pověry
nejsou totéž co zbožnost.“

„Je mi jedno, že to podle něj logicky nedává žádný smysl,“
prohlásil Frank. „Víme, že k něčemu došlo.“ Řídil SUV po blátivé
silnici. „Víš, jak hrozná bouřka začala včera v noci, potom co jsme
dorazili domů?“

„Ano. Byla jsem ráda, že jsme se stihli dostat domů včas.“
„Přesně. A ta bouřka trvala až do půlnoci. Celý dům se otřásal.

Kdybychom bývali neodešli z opery před koncem, zastihlo by nás
to na cestě. V novinách psali, že tu noc došlo k několika ne-
hodám.“

„Co tím chceš říct?“ zeptala se Debby.
„Kdyby mě teT slyšel bratr Sebastian, určitě by řekl, že jsem

pověrčivý. Představ si, že…“
„Řekni mi, co si myslíš.“
Frankovi se příliš nechtělo, ale nakonec se přiměl pokračovat.

„Alexander a bratr Richard nám vnukli myšlenku odejít dřív.
Udělali jsme to co oni. Následovali jsme je. I když to zní šíleně,
kdybychom byli zůstali na celé představení a vraceli se za bouřky,
co kdybychom se zabili?“

„Takže chceš říct, že nám vlastně zachránili život? Dva du-
chové?“

„Když to řekneš takhle, tak to zní nepravděpodobně.“
„Nemůžeme vědět, co by se stalo, kdybychom jeli domů poz-

ději,“ řekla Debby pevně.
„To je pravda. A co se týká duchů…“ Frankův hlas vyzněl do

ztracena. Najel na dálnici a znovu se ocitl na pevné půdě. Mířil
zpátky do Santa Fe.

O rok později uviděli Alexandera a bratra Richarda znovu.
Bylo to jednoho sobotního rána na konci srpna. Šli s Debby
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nakoupit zeleninu na farmářský trh do centra Santa Fe. Když se
vraceli s košíky plnými zeleniny zpátky do auta zaparkovaného
v jedné z bočních ulic, zahlédl Frank staršího muže drobné po-
stavy s bílými vlasy a vousy. Vedle něho stál vysoký, urostlý mladý
muž s krátkými tmavými vlasy a ostře řezanými rysy. V tmavých
oblecích s bílými košilemi nezapadali do atmosféry ranního so-
botního trhu. Jejich oči byly velmi jasné.

„Tamhle ti dva chlápci,“ zašeptal Frank a zarazil se.
„Kdo?“ zeptala se Debby. „Kde?“
„Vedle toho stánku s pečivem. Tamhle. Ten starý pán a vedle

něj ten mladý. Nemůžeš je přehlédnout. Mají na sobě černé
obleky.“

„Ale já nevidím žádné…“
„Dívají se přímo na nás. Už jsem je někde viděl. Mají…“
„Co mají?“
„Okolo sebe světlo. Panebože, pamatuješ si na ty dva chlapíky

z…“
Když se Frank vydal jejich směrem, otočili se a zmizeli.
Frank zrychlil.
„Co to děláš?“ volala za ním Debby.
Frank na okamžik v davu zahlédl černý oblek, ale a_ se sebevíc

snažil rychle se prodrat mezi lidmi postávajícími u stánků, nemohl
je dohonit.

„Počkej!“
Matně si uvědomoval, že se na něho všichni dívají. Černý oblek

mu opět zmizel v davu. Marně prohledával tržiště. Po chvíli už
neměl zdání, kterým směrem by se měl vlastně vydat.

Debby ho dostihla. Nechápala, co se děje.
„Ti dva chlápci z opery,“ vysvětloval Frank. „Byli to oni.“
„Z opery?“
„Copak si na ně nepamatuješ?“
Lidé do něj naráželi plnými nákupními taškami. Stoupl si na

přepravku a zrakem pátral po tržišti, jestli neuvidí dva muže
v černém obleku, ale viděl jen lidi v šortkách a tričkách s krátkými
rukávy.

„Sakra. Chtěl jsem se jich zeptat na tolik věcí.“
Debby se na něj divně podívala.
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Zaskřípaly pneumatiky. Roztříštilo se sklo. Promáčkl se plech.
Vykřikla žena.

Frank se rozběhl k boční ulici. A tam s Debby viděli to, co
bývalo jejich SUV. Do jejich auta narazil náklaTák. Na chodníku
ležela žena s bicyklem, jehož kola se stále ještě točila.

„Všechno jsem to viděl,“ řekl nějaký muž. „Ten řidič snad musel
být opilý. Motal se tady s tím náklaTákem, a když uviděl tu holku
na kole, strhl volant na stranu a napral to do toho zaparkovaného
auta. Naštěstí nikoho nezabil.“

„Kdybych si jich nevšiml,“ řekl Frank, když se díval, jak odtahují
jejich SUV, „kdyby neupoutali mou pozornost, seděli bychom
v autě, když do něho narazil ten náklaTák. Zachránili nám život.
Už podruhé nás zachránili.“

„Já jsem je neviděla. Opera? Jak by to mohli být stejní muži?“

Potřetí si jich Frank všiml o pět let později.
Ve čtvrtek desátého prosince v sedm hodin večer.
Debby se zotavovala z potratu, za patnáct let manželství to byl

její čtvrtý. Nakonec už byli smíření s tím, že nikdy nebudou mít
vlastní děti, a začali přemýšlet o adopci. Debby se již cítila natolik
dobře, že mohla jít ven, a tak se Frank rozhodl, že se pokusí jí
trochu zvednout náladu, a vzal ji do nové restaurace, na kterou
četl skvělé recenze.

Restaurace byla v historickém centru Santa Fe, zaparkovali
tedy auto a šli se trochu projít, potěšit se vánoční výzdobou na
stromech a na domech připomínajících puebla.

„Panebože, jak já miluju tohle město,“ řekl Frank. Začalo
sněžit. „Není ti zima?“

„Ne.“ Debby si nasadila kapuci.
„No to snad ne. Podívej se, tamhle ti dva chlápci,“ řekl Frank,

když si všiml jediných dvou lidí široko daleko.
„Kde?“
„Tamhle. U muzea. Mají na sobě jenom oblek.“
Až teT si Frank uvědomil, že jeden z mužů je starý a drobný,

s bílými vlasy a vousy, zatímco druhý je mladý, vysoký a dobře
stavěný, s krátkými tmavými vlasy a ostře řezanými rysy.
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„Panebože, to jsou oni,“ řekl.
„Kdo?“
I na dálku byly jejich oči pronikavě jasné.
„Haló!“ zavolal. „Počkejte, chci s vámi mluvit.“
Otočili se a šli pryč.
„Stůjte!“
Začali se ztrácet v padajícím sněhu.
Frank pospíchal za nimi. Vyběhl z náměstí a spěchal prázdnou

ulicí. Hustě sněžilo.
„Franku!“ volala Debby.
Otočil se za ní. „Jdou k té restauraci!“
„Franku!“ Tentokrát ho oslovil Alexander, který na něj spolu

s bratrem Richardem čekal před restaurací.
Frank vykročil jejich směrem a ucítil, jak mu na ledě skrytém

pod navátým sněhem uklouzla noha. Upadl na záda. Jeho lebka
se roztříštila o sloup pouliční lampy.

Stál vedle Alexandera a bratra Richarda a díval se, jak se Deb-
by zhroutila nad jeho tělem a vzlyká. V dálce houkaly sirény. Lidé
před restaurací zděšeně přiběhli blíž.

Frank, podivně ztuhlý, necítil ani zimu, ani sníh, který na něj
dopadal. „Jsem mrtvý?“

„Ano,“ řekl starší z mužů.
„Ne.“
„Ano,“ opakoval ten mladý.
„Nechci opustit svou ženu.“
„To chápeme,“ kývl Alexander. „I v našem životě byli lidé, které

jsme nechtěli opustit.“
Debbyin kabát byl už celý zasněžený, jak stále naříkala schou-

lená nad Frankovým tělem. Kolemjdoucí se shlukli okolo ní.
„Led pod sněhem?“ zeptal se Frank. „Umřel jsem kvůli téhle

nesmyslné náhodě?“
„Všechno v životě je náhoda.“
„Ale vy jste mě sem vylákali. Upoutali jste moji pozornost

a kvůli vám jsem šel rychleji, než bych normálně ve sněhu šel.
Říkal jsem Debby, že nás ochraňujete, ale nevěřila mi.“

„Měla pravdu. Nejsme vaši ochránci.“
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„Tak co tedy jste?“
„Tvoji průvodci. Pomohli jsme ti zůstat naživu, když jsi ještě

neměl zemřít, a pomohli jsme ti zemřít, když nastal tvůj čas,“ řekl
Alexander.

„Zemřeli jsme tenkrát na dálnici, když jste zrovna jeli do opery.
Míjeli jste naše nabourané auto,“ pokračoval bratr Richard. „Pra-
vidlo zní, že jsi připoután k tomu, v jehož přítomnosti zemřeš. Pak
mu pomáháš zemřít, když nastane jeho čas, ale snažíš se zabránit,
aby zemřel dřív. Všechno ve správný čas.“

„Opera?“
„Neměl jsi tam vůbec být. Bouřky a těžkosti s odletem z Los

Angeles tě měly přimět zůstat doma. Ale když jsi vynaložil tak
mimořádné úsilí, aby ses vrátil do Santa Fe a dostal se do opery,
museli jsme tě přesvědčit, abys alespoň odešel dřív.“

„Říkáte tedy, že kdybychom s Debby zůstali tenkrát v opeře do
konce, zabili bychom se v autě?“

„Ano. Při nehodě v bouřce. Ale jenom vy byste se zabil. Vaše
žena by přežila.“

„A tenkrát na trhu?“
„Zabil byste se, když do vašeho auta narazil náklaTák, aby se

vyhnul té ženě na bicyklu.“
„Jen já?“
„Ano. Vaše žena by opět přežila.“
„Nechci ji opustit,“ řekl Frank.
„Každý zemře. Ale v tomto případě ji neopouštíte. V okamžiku

vaší smrti byla tak blízko, že jste se teT stal jejím průvodcem.“
Frank jen pomalu vstřebával tuhle informaci. „Můžu s ní být,

dokud nezemře?“
„Dokud se neujistíte, že zemřela tak, jak má,“ řekl bratr Ri-

chard. „Ode dneška za osm měsíců spadne ze žebříku a zemře.
Pokud jí v tom nezabráníte. Protože to ještě nebude její pravý čas.
Ode dneška za šest let uhoří, pokud nezabráníte tomu, aby jela
do jednoho konkrétního hotelu. Protože ani v tomto případě to
ještě nebude její pravý čas.“

„A kdy bude její pravý čas?“
„Ode dneška za dvanáct let. Rakovina. To proběhne podle

přirozeného řádu věcí. S tím jí nebudete muset pomáhat.“
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Frankovi bylo smutno. Měl pocit, jako by se jeho srdce rozpa-
dalo na tisíc kusů.

„V té době už bude podruhé vdaná. Se svým druhým manželem
adoptují malého chlapce. Protože ji milujete, budete se z toho
radovat spolu s ní. Později se i ona stane něčí průvodkyní.“

„A co bude potom, až splníme svůj úkol?“ zeptal se Frank.
„Pak nám bude dáno naleznout pokoj.“
Frank pozoroval svoji ženu, jak klečí nad jeho tělem a vzlyká.

Z jeho lebky prýštila krev a v mraze tuhla.
„Jednou s ní budu moci mluvit tak, jako teT mluvím s vámi?“
„Ano.“
„Ale mezitím bude milovat jiného muže a adoptuje dítě?“
„Ano.“
„Patnáct let jsem jí byl průvodcem. Nechci nic, jen aby byla

š_astná. I když to znamená, že nemůžu být š_astný s ní…“
Konečně Frank něco ucítil: na tvářích ho pálily slzy.
„Jsem rád, že ji můžu doprovázet do konce jejího života alespoň

takto.“

O povídce „Průvodci“

Povídku „Průvodci“ jsem zamýšlel jako opak povídky Raye Brad-
buryho „Zástup“. Jde o velmi osobní příběh. Vše, co se přihodilo
v první části povídky, tedy všechny události v opeře, se skutečně
staly mně a mé ženě. Byl to jeden z nejtajemnějších večerů mého
života. Spěchal jsem z L.A., abych se včas dostal do opery, jel
v bouřce, na večeři potkal ty dva muže – starého a mladého (ten
mladší byl skutečně od Ježíše v poušti) a později zjistil, že mají
sedadla vedle nás. Právě kvůli nim jsme odešli dřív a později na
parkovišti uviděli, že jejich auto stojí hned vedle našeho.
Začal jsem si myslet, že máme své anděly strážné, že nám bylo
souzeno odejít dřív, abychom se vyhnuli bouřce, že jsem se ocitl
v zemi Raye Bradburyho.

David Morrell
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Jim Holloway byl v jednom ohni.
Hořel nevyčerpatelnou zásobou paliva mládí, ohněm, jejž

přiživovaly měchy představivosti. Byl hercem, spisovatelem, kou-
zelníkem a vynálezcem v jedné osobě – jeho ambice a sny byly
stejně rozptýlené jako hvězdy na půlnočním nebi. V pokročilém
věku patnácti let se mu jakýmsi záhadným způsobem stále dařilo
uchovávat si onenúžasnad chodem světa z raných let života a kaž-
dé ráno se probouzel s nutkavou potřebou vykonat něco neob-
vyklého – toho dne i každého následujícího. Zažít něco nového
a jiného, ještě než padne tma.

Každý den.
Jeho spolužáci na střední škole ho většinou považovali za div-

ného patrona, ale jemu to bylo jedno. Sluncem vyšisované blond
vlasy a brýle s tlustými kostěnými obroučkami mu propůjčovaly
vzhled, který si každý zapamatoval. Lidem se ovšem do paměti
zapsal především tehdy, když otevřel ústa. Když Jim začal mluvit
o světě, jaký vnímal, měl v hlase… úctu. Jeho zvědavost sahala od
magického života v kapce vody až po mystéria Marsu.

Dávno si uvědomil, že pokud on sám bude chtít, bude jeho život
jako nekonečné putování plné objevů a dobrodružství.

Byl sám v neznámém městě. Procházel jeho širokými ulicemi
a hledal obchod – koho jiného než Mistra Kouzelníka. Inzeráty
na zadní straně časopisu Amazing Stories slibovaly zázraky iluzí,
které se měly udát na jisté adrese v rhodeislandském městečku
Providence. A právě z této tajemné destinace obdržel Jim „Ta-
jemství orientálních prstenů“. Díky rodinnému výletu měl nyní
šanci, jež se vyskytne jedinkrát za život – totiž prozkoumat do
stínů ponořená zákoutí tohoto obchodu a především odhalit jeho
tajemství.
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Kdyby mu lednový vítr nevál do zad a nehnal jej ulicemi měs-
ta, neměl by Jim valnou představu o tom, kam jde. Studený
vzduch jím pronikal jako ostří vrahova nože, ale jemu to bylo
jedno. Psal se rok 1937 a Jim Holloway byl na cestě za dobrodruž-
stvím!

Límec kabátu si přitáhl těsněji ke krku. Když zahnul za roh,
natrefil na palác snů – budovu Majestic Theatre, divadla, které
sídlilo na Washington Street. Dům vypadal jako masivní pomník
z kamene a připomínal chrám z dávno zapomenuté doby. Vývěs-
ní tabule sdělovala Jimovi: Svět za sto let. Ten film viděl na
premiéře v Los Angeles, ale tady, v tomhle studeném městečku
v Nové Anglii, se mu z něj zrychlil pulz. Ano, pomyslel si s názna-
kem úsměvu na rtech, jaký bude svět za sto let – dobrý, zázračný
a plný kouzel. Poháněn nekonečným optimismem minul poklad-
nu a kráčel dál.

Vše se však změnilo, když spatřil toho hubeného muže.
Vpovzdálí se jakási klátící postava podobná smuteční vrbě po-

koušela vystoupit na vysoký obrubník; když neuspěla, skácela se
k zemi jako větrem poražený strašák v poli. Vše se událo tak
rychle, že Jim zareagoval naprosto bez rozmyšlení. Pospíšil si po
chodníku až k místu, kde bezvládně ležel onen muž a jeho hůlko-
vité nohy trčely zpod těla ve výhrůžně nepřirozeném úhlu.

„Jste v pořádku?“zeptal se Jim a sklonil se k mužově kostnaté-
mu ramenu.

„Nevím… netuším, zdali jde o validní otázku.“ Muž k němu
vzhlédl s podmračeným výrazem. Mohlo mu být třicet, ale i šede-
sát let – kvůli stínu, jejž dýnko jeho měkkého plstěného klobouku
vrhalo na jeho tvář, nebylo možno jakkoli určit věk.

„Dovolte, abych vám pomohl zpět na nohy,“ natáhl k němu Jim
ruku, popadl jej za paži a jemně zatáhl. Překvapila jej absence
jakéhokoli odporu z mužovy strany. Vypadal tak lehce a křehce,
jako by si kostru vypůjčil od nějakého ptáčete.

Muž pomalu vstával a chvilku se snažil sebrat balíček, který
předtím při pádu upustil.

„Pomůžu vám,“ nabídl se Jim a shýbl se pro balík z hnědého
papíru omotaný lepicí páskou a motouzem. Jeden roh byl natrže-
ný a čouhal z něj kus penálu, jejž zcela zaplňovaly psací potřeby.

/ 84



Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její
plné verze je možné v elektronickém obchodě společnosti 
eReading.

http://www.ereading.cz/

