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PíseÀ o Dvefiníkovi

Vynálezce dvefií

Kolem Moravského Îalova byly spousty mezí a zdálo se,
Ïe dospûlí si jich docela povaÏují. Cyril si je oblíbil také,
protoÏe na nich mohl sedat, koukat na pole a vym˘‰let
vynálezy. Tedy ne Ïe by nevûdûl, k ãemu jinak meze
slouÏí tûm pitom˘m velk˘m klukÛm a rozchechtan˘m
holkám. On mûl prostû jiné starosti. 

Pofiád nûco vym˘‰lel a objevoval, ale obvykle pak ãa-
sem zjistil, Ïe uÏ ho nûkdo pfiede‰el. Nebo mu o tom nû-
kdo fiekl. Dospûlí vûdûli víc neÏ on, protoÏe ho schválnû
nepou‰tûli do knihovny. Jo, ale stûÏujte si na diskriminaci
dûtí! Zeptají se, jestli nemáte hlad a nechybí vám hraãky.

Zkrátka, poslední dobou, asi tak od osmi let, Cyrilovi
pfiipadalo, Ïe na svûtû uÏ bylo vynalezeno v‰echno, co se
vÛbec vynalézt dalo.

Toho dne, na kter˘ pozdûji úplnû zapomnûl, sedûl na
mezi a díval se na nebe, které brzy po poledni ze‰edlo
a on uÏ v nûm cítil nastfiádanou vodu, miliardy a miliar-
dy kapek, a moÏná i kroupy, proã ne, kdyÏ je srpen, a tfie-
ba se brzy zaãnou na obzoru vzdouvat bachraté mraky
nabité statickou elektfiinou, takÏe z nich za chvíli dychti-
vû zaãnou ‰lehat blesky a hledat si cíl.

Vymyslel bych bleskosvod, jenÏe ty uÏ taky existují.
Zachmufiil se. Je‰tû nemûl na ãele vrásky, ale pracoval na
nich. Proã jsem se narodil v tak blbé dobû?

Nebe ‰edlo víc a víc, ale na boufiku to nûjak pofiád ne-
vypadalo, mraky zÛstávaly nudnû placaté. Vtom se pfied
Cyrilem ãervenû zablesklo, na chvíli nevidûl, ale ve sku-
teãnosti neoslepl, jen mu zakryl v˘hled ãerven˘ plá‰È,
kter˘ mu vítr pfiipleskl na obliãej.

„PromiÀ,“ fiekl kdosi a plá‰È od nûj odlepil.
„Uf,“ vyhrkl Cyril. „Co to bylo?“
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„Nic moc,“ odpovûdûl muÏ v ãerveném. Byl zjevnû do-
spûlák, rozhodnû podle velikosti, ale vlasy mûl jako kluk,
rozjeÏené a neuãesané, skoro jako bodliny. „Prostû jsem
pfii‰el.“

„Odkud?“ zajímal se Cyril. Mûl takové tu‰ení, Ïe tenhle
chlapík ho nemíní diskriminovat kvÛli vûku.

„Z Domu,“ fiekl ten ãlovûk. „To je takov˘ svût. Jin˘
svût. Hm. Máte tady auta? Létající vozy? Letadla?“

„No jo. Auta a letadla a vrtulníky.“ Cyril se moudfie za-
mraãil. „VÏdycky takhle pfiijdete do jiného svûta a zaãne-
te se vyptávat? Je to normální?“

„KdyÏ narazím na dospûlé, nevyptávám se, ale pozo-
ruju,“ vysvûtlil cizinec. „Oni hned janãí.“

Cyril k˘vl a pfiestal se mraãit. To souhlasilo. „TakÏe ta-
dy nûkde jsou jako dvefie? Hyperprostorová brána?“

„Takhle jsem o tom nikdy neuvaÏoval.“ MuÏ se zatvá-
fiil trochu zaskoãenû. Pfiisedl si na mez. „On tam prostor
spí‰ jako není. V té bránû. MÛÏe‰ se tam ztratit, a nejsi ni-
kde a taky nikdy, aãkoli...“ Zamyslel se. Vypadalo to, Ïe
tûm vûcem moc nerozumí.

„To bych jednou rád vynalezl,“ zatouÏil Cyril.
„Má‰ moÏnost. Ty pfiechody jsou asi pfiírodní. Nikdo je

neudûlal.“ Znovu se zamyslel, jeho oãi se jakoby zevnitfi
zaleskly. „No, aspoÀ o tom nikdo neví.“

Chvíli jen tak sedûli a dívali se na nebe. Potom po sil-
nici dole pod svahem pfiejelo auto. Nûjakej Japonec,
usoudil Cyril a fiekl to nahlas.

„Japonec? To jako Japonãíci vyrábûjí auta?“ uji‰Èoval
se cizinec.

„Jasnû, a jak˘!“ pravil Cyril s úctou. „A motorky a po-
ãítaãe...“

„Zase technick˘ svût,“ vzdychl muÏ v ãerveném. „Toh-
le mû fakt nebaví. Abych se teda podíval jinam...“
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Cyril postfiehl, Ïe neznám˘ za tu chviliãku pochytil je-
ho pfiízvuk. „A co by vás bavilo?“ Zeptat se tak normální-
ho dospûláka by byla fakt drzost, ale tenhle byl váÏnû
dost jin˘ neÏ ostatní.

„Chce to kus pfiírody, hezky po ruce. Dopravu, která
neãmoudí, chápe‰... Vlastnû hledám místo pro jednu hol-
ku. Tady by se jí nelíbilo.“

„Co je zaã?“ zajímal se Cyril. Docela rád by tomu zvlá‰t-
nímu chlapíkovi nûjak pomohl.

„Princezna.“ Cizinec vstal, zamával mu a udûlal krok
dopfiedu. A zmizel. Cyril zavfiel pusu. Teì pfied de‰tûm by
mu do ní zaruãenû vletûla moucha, to byla taková sou-
kromá povûra jeho matky.

„TakÏe, co kdybych vynalezl dvefie?“ zeptal se nahlas,
kdyÏ mu kapku otrnulo. Podezíravû se ohlédl po ‰ípko-
v˘ch kefiích. Ne, nikdo mu to nezakázal.

Tich˘ hovor v ústí:
„Chápe‰ vÛbec, co se v tomhle okamÏiku stalo?“
Náznak zívnutí. „Vlastnû... nic.“ 
„Nûkdo dostal nápad. Copak to není úÏasné?“
Mlad‰í hlas – nebo vûdomí: „Je to nehmotné. Nehmatatelné,

neuchopitelné. V‰ude a nikde. Jako my.“

Teì
DÛm na hfibitovû

Nad mûsteãkem se stahovaly mraky, celé nebe postupnû
ãernalo a lidé pospíchali do úkrytÛ. Elis otevfiela okno
dokofián a pustila do domu pfiedboufikovou tíhu. Za chví-
li se vyrovnají; ta, kterou nosí v sobû, a ta zvenãí. Rovno-
váha. NeÏ jásavû udefií první blesk. 
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Nemûla hromosvod a domek – taková skoro zfiícenin-
ka – byl vût‰inou ze dfieva, protoÏe ho opravovala sama.
Vlastnû ho ãásteãnû postavila znovu; dost mu toho chy-
bûlo, kdyÏ ho kupovala. Dûda tesafi se moÏná obracel
v hrobû, ale stavení plus mínus drÏelo. Kdyby mûla dû-
deãka zedníka, v‰echno by bylo jinak, ne? To nic. Jednou
se blesk splete a místo do kapliãky na konci hfibitova
uhodí do nás, do téhle neumûlé ch˘‰ky a do mû, její ma-
jitelky. Tfieba to stihne dfiív, neÏ se zaãne zajímat nûjak˘
úfiad... Jo, obãas si myslela, Ïe má ke svému amatérsky
poslepovanému dílu vztah. 

Alena, Elis, jak si sama fiíkala podle staré písniãky
o lásce a dávání ko‰em, by moÏná mûla mít vztah k nû-
komu, ne jenom ke staré hnusné barabiznû. Ale moÏná
by docela ráda nûkomu dala ko‰em, jenÏe ji v tom správ-
ném vûku o ruku a srdce nikdo nepoÏádal. No, to se mÛ-
Ïe stát kaÏdému, ne? Holky se pfies to vût‰inou pfienesou
a nabídnou teda nûco jiného, kdyÏ o ruku není zájem,
nûjak to dopadne, hlavnû se nesmí ãekat, protoÏe ãasem
vám tyhle hrátky zaãnou pfiipadat k smíchu. 

Nebo budete mluvit sami se sebou. Jako já. MoÏná do-
konce uvidíte sami sebe. Elis se zamyslela, jestli by si pfie-
ce jen nemûla pfii‰ít nûjakou tu halucinaci, ale uÏ nejmíÀ
posté tu my‰lenku zavrhla. Ne. Îádná halucinace. Byla
pfiíãetná a stfiízlivá aÏ bûda. (Bûda, to náhodou fakt sedí,
cítila se pûknû bídnû...) A nic se mi nezdálo, oponovala
protivnému vnitfinímu hlasu. Pfii‰la jsem za sebou a utû-
‰ovala jsem se. Bude to lep‰í, vûfi mi. Podívej se na mû, nejsem
teì ‰Èastná? Nejdivnûj‰í bylo, kdyÏ jsem si podala kapes-
ník, aby mi mÛj pláã nepromáãel podlahu, a uvafiila si
ãaj. Pak jsem se opustila, ale kapesník zÛstal. Nebyl mÛj.
TotiÏ asi byl, ale neznala jsem ho. 
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To nic. UÏ je to za námi a právû se chystá bájeãná
boufika, tajemn˘ tanec pfiírodních nebo kdovíjak˘ch sil,
zvlá‰È kdyÏ máte místo zahrádky pfied barákem hfibitov.

Proã právû hfibitov? Tak trochu náhoda, v˘hodná kou-
pû. Nebo ne tak úplnû náhoda? Pfiipadala si tak o chlup
blíÏ tomu chlapíkovi, kter˘ zmizel a po sedmi letech to
asi znamená, Ïe je po nûm. Za sedm let by se dostal do-
mÛ, aÈ uÏ by ho zlomysln˘ osud a neménû zlomyslné fy-
zikální zákony zavály kamkoli, protoÏe tahle planeta
zkrátka není dost velká! Jo, a vÛbec, kdyby mil˘ Cyril
zmizel jenom jí, ale on se ztratil i mámû a tátovi a oni pak
zvonili u dvefií panelákového bytu a vyptávali se Aleny,
tehdy o hodnû mlad‰í a urãitû vlídnûj‰í, nevíte nûco o syno-
vi, sleãno? Nevûdûla. 

Pozdûji zazvonila i policie, to bylo ‰patné, protoÏe Ale-
na mûla rodiãe a oni zase paranoiu o tom, Ïe nepovedená
dcera jede v drogách. I kdyÏ poli‰i byli celkem fajn, do-
vezli ji takov˘m tím autem k Cyrilovi domÛ a do jeho la-
boratofie v pfiístavku, zajímali se o jeho aparaturu a byli
moc zklamaní, kdyÏ jim vysvûtlila, Ïe hlavnû maãkala
knoflíky, kdyÏ Cyril ze své Ïidle nûkam nedosáhl, hlídala
kontrolky a pomáhala s úklidem. No, nûkdy taky pájela
drátky, ale moc jí to ne‰lo, vÛbec nebyla technick˘ typ
a její manuální zruãnost se obvykle omezovala na prkna
a hfiebíky. 

AspoÀ Ïe nechali v‰echno na místû a nic neodnesli.
A expert z univerzity fiekl, Ïe je to blbost, ptákovina, to-
mu klukovi kapalo na karbid a asi vyrábûl perpetum
mobile nebo co. UdrÏela se a neprozradila, Ïe to nemûlo
b˘t perpetum mobile. NezaslouÏili si to, ani poli‰i ani
expert, i kdyÏ byl RNDr., doktor pfiírodních vûd zrovna
jako Cyril...
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Setmûlo se. Nerozsvûcela, ale ne kvÛli hmyzu, zpito-
mûlému nabit˘m, elektrick˘m vzduchem. Svícení nemûlo
smysl, rozvody tady za mûstem nestály za nic, na trans-
formátor u hfibitovní brány staãilo kfiivû se podívat a uÏ
vybuchoval. Svûtlo tu zhasínalo za de‰tû, pfii snûÏení, pfii
teplém poãasí a nûkdy jen tak. Za boufiky to bylo jasné
pfiedem.

Postavila na tácek svíãku. Svíãka hromniãka, vzpo-
mnûla si na babiãku, která uÏ to také nezaÏila sama, jen jí
to vyprávûli. No jasnû, tohle je ta bludiãka, lákající osa-
mûlé vrahy, totálnû zoufalé z mûsta, kde se v‰ichni po-
schovávají za sedmero zámkÛ, v‰echno se ukryje, lidé
i majetek, a oni nemají ‰anci. Elis si myslela, Ïe se vrahÛ
nebojí. Ji si zaruãenû nevybere ani vrah.

Ale tfieba aÏ se zvedne vítr, zakvílí a zahara‰í uvolnû-
n˘mi deskami vzadu na domû a pokusí se vyrvat síÈ z ok-
na loÏnice v podkroví, které je v podstatû pÛdou, jen se
za to trochu stydí, tfieba aÏ zhasne vûãné svût˘lko v kapli
a zaãnou se kácet i lampiãky na hrobech a vzduchem
proletí první lístky rÛÏí, orvané vichfiicí – hanobitelkou
milovan˘ch hrobÛ... Pak se bude bát i Elis, která nikdy
nikomu nedala ko‰em. I kdyÏ ne‰ije svatební ko‰ile a ne-
pfiivolává mrtvého miláãka a v podstatû ani nevûfií, Ïe by
se mrtv˘m chtûlo vylézat zpátky na svût, kdyÏ uÏ to jed-
nou mají za sebou.

Vítr zacloumal uvolnûn˘mi prkny a tfiikrát bouchl zad-
ními dvefimi, neÏ se koneãnû zasekly v poloze napÛl
otevfieno – tak pro koãku nebo hodnû vychrtlého zlodû-
je. SíÈ v loÏnici se s praskáním nadouvala, svût˘lko v ka-
pli zhaslo. Hroby se ponofiily do ‰era, uhodil první blesk.

Elis si pfiinesla hfieben a po vûtru si ãesala vlasy. Zády
se opfiela o jedinou okenici – ta druhá upadla a je‰tû po-
fiád tam leÏela na záhonku, kde pfieÏily jenom pampeli‰-

12



PíseÀ o Dvefiníkovi

ky a mrÀavé sedmikrásky. Tentokrát se okno uÏ urãitû
rozbije. Zamyslela se, jestli s ním pÛjde ke sklenáfii. Ne,
asi ne. Nemûla peníze, a navíc jí to bylo jedno. Dfiív pra-
covala, poctivû a bez reptání, vydrÏela je‰tû pár let po Cy-
rilovû zmizení, ale teì uÏ to prostû nûjak nemûlo ‰Èávu.

Hfibitov zhasínal lampiãka po lampiãce jako fiídicí pa-
nel jaderné elektrárny, pomalu podléhající odborné sa-
botáÏi. AÏ zhasne poslední kontrolka, zastaví se v‰echna
koleãka, písty a ventily, turbíny nebo co to pohání vodu
v chlazení, nastane tma a chvíle ticha, neÏ pro nás nûkdo
vybere ten nejvhodnûj‰í zpÛsob smrti. Mimochodem
chcípnou i kufiata v takov˘ch tûch úplnû umûl˘ch líhních
a drÛbeÏárnách.

Pfiedstava tisícÛ umírajících kufiat jí otfiásla. Je potfieba
neb˘t kufie, to je v‰ecko, uklidÀovala sama sebe. Ale klid
pro tohle odpoledne asi nebyl to pravé. Mezi náhrobky
se nûco zahemÏilo. Dost blízko tûch ãerstvû vykopan˘ch
jam. Nemûla v tom úplnû jasno, ale pan Chroust prostû
kopal hroby do zásoby. PfiestoÏe se tady uÏ moc nepo-
hfibívalo. MoÏná to dûlal místo chození do posilovny, roz-
hodnû ho to vy‰lo levnûji...

Ov‰em to, co se tam dole h˘balo, urãitû nevylezlo
z hrobu, ani obsazeného ani volného. Vrah, napadlo ji,
tak pfiece. Probudil se z odpoledního spánku na traviãce
nakrátko sestfiiÏené sekaãkou a v nepfiehledn˘ch místech
srpem, vytfiel si z oãí kocovinu a zamÏoural na blesky, to-
lik inspirující k akci, divoké, neãekané akci!

Mûla bych zavfiít ty dvefie vzadu. Zabarikádovat je al-
marou. No pasaran! A tohle okno, co s ním? Jo, za‰oup-
nout pfiíborníkem. Jestli se nerozsype, aÏ s ním pohnu.
Vûdûla docela pfiesnû, co má dûlat, ale z nûjakého dÛvo-
du se jí nechtûlo z místa. Nebo to jednodu‰e nedokázala.
Asi to tak má b˘t. ObûÈ musí vytfie‰tûnû zírat, jak se k ní
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blíÏí smrt, fascinována, zmraÏena a ochromena, pfiikována
k oknu, se strnul˘m morbidním zájmem hádá, jak k tomu
dojde. Pak oko zachytí odraz blesku na ãepeli... Mohlo by
to b˘t rychlé. MoÏná.

UÏ rozeznávala lidskou postavu s podivnû stfiapat˘mi vla-
sy. Trãely jako hfiebíky kolem celé hlavy a vzadu a po stra-
nách se neochotnû naklánûly jako... hodnû dlouhé hfiebíky.
Takové úãesy nosí hvûzdy. Zpûváci a tak. Jsou asi z kovu,
tfieba z úhledn˘ch ‰pon. Jako malá holka se nad tím nûkdy
u televize zam˘‰lela, jak tohleto dûlají a je‰tû jak to nakonec
sundávají, jestli k tomu musí b˘t speciální náfiadí...

Ten ãlovûk se potácel, opíral se o náhrobky a jako by
mezi nimi stûÏí hledal cestu k ní, k jejímu temnému ok-
nu. Vyãenichal ji, i kdyÏ ji nemohl vidût. Vrazi mají ãich
jako loveãtí psi.

Okenice za jejími zády vibrovala a osamûlá kliãka ji pí-
chla do lopatky. Pochopila, Ïe se tfiese. Elis, která se ne-
bojí? Bylo to k smíchu, ale nesmála se, popravdû fieãeno,
zaãala vzlykat, protoÏe ten ãlovûk se opravdu blíÏil. Vy-
padal rozloÏit˘, urãitû má velkou sílu. Neubráním se, po-
myslela si ne‰Èastnû. Vlastnû se asi nikdy, nikdy neodle-
pím od okna. AÏ sem poleze, nedokáÏu ho ani pra‰tit
pfies pracky, tak jsem ztuhlá. âlovûk má svÛj strach tré-
novat, aby se v nûm pofiádnû vycviãil, tak je to! Pfii‰lo jí
líto, Ïe tak chytrá a podnûtná my‰lenka umfie s ní. Elis,
trenérka a poradkynû ve vûcech strachu. 

Okno bylo asi metr a pÛl nad zemí. Za chvíli se mu po-
dívám do oãí, napadlo ji. Je skoro tma, ale oãi vrahÛ svítí.
Urãitû svítí. ObûÈ pr˘ vrahovi dává sv˘m chováním svole-
ní k ãinu, psali to kdysi v novinách. Jsem dobrá aspoÀ ja-
ko obûÈ? No, teì se to kaÏdopádnû rozsekne.

MuÏ udûlal dal‰í vrávorav˘ krok. Mûl hranatá ramena,
ale moÏná za to mohl ten kabát nebo tuh˘ svetr s vy-
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cpávkami. UÏ pfiekroãil pomyslnou hranici hfibitova a její
zahrádky, ‰lapal teì ve zplanûl˘ch malinách, jejichÏ
drobné plody b˘valy plné ãervíkÛ a padaly k zemi, smu-
teãnû fialové a netknuté. Jako Elis. Nikdo nedostal chuÈ.

Do trávy, která tady u domu nepoznala sekaãku ani
kosu (nûjak se nám tady tûch netknut˘ch záleÏitostí na-
hromadilo!), dopadly první kapky de‰tû, obrovské, tûÏké.
Zabu‰ily do stfiechy a rozstfiíkly se na oknû, jedna jí vlhce
dopadla na ruku. Dé‰È rychle sílil a mûnil se ve slejvák,
bude to prÛtrÏ, lijavec, pfiíval! MuÏ, kter˘ se právû pro-
dral maliním, napfiáhl ruce a chytal ho do dlaní. Potom si
je dychtivû olizoval. Byl uÏ hodnû blízko, uÏ rozumûla,
co si mumlá pod nos.

„Tak tady pr‰í... No dobr˘, dobr˘. Jenom ne pou‰È. Ne-
bo jsem je‰tû pofiád u tûch hovad s motorkama?“ Je‰tû
jednou slízl kapky z dlanû, zvedl jeÏatou hlavu a podíval
se do okna. „Co vy tam? Zmoknete.“ Uchechtl se, udûlal
krok a pak je‰tû jeden. UÏ z nûj cítila alkohol. ·kytl. „Ne-
pomáhá to.“ Sevfiel úzkou fiímsu, zapotácel se, a kdyby
mûla v ruce nûco tûÏkého, mohla ho klidnû pra‰tit.

Odka‰lala si. „Co nepomáhá?“
„Chlast. Mizerná droga, jako u nás, totálnû nahouby.“

Nebyla si jistá, Ïe fiekl právû tohle. Mluvil nezfietelnû, po-
slední slovo se úplnû rozmazalo. I v tom mokrém, hustém
‰eru vidûla, jak bledne, jak se mu oãi obracejí vsloup a prs-
ty se kroutí v kfieãi. Pak se pomalu svezl mezi pampeli‰-
ky, nacucané vodou, obliãejem mu probûhl zá‰kub, bra-
da se rozcukala, ‰kubání se zmocnilo celého tûla. To uÏ
byla Elis u dvefií, otevírala, táhla ho dovnitfi a pokou‰ela
se odhadnout, jestli d˘chá. Husa jedna, myslela si, jako
by tohle v‰echno sledovala ve filmu a útrpnû komento-
vala jeho hrdinku, aÏ se chlap probere, bude z ní zase
obûÈ. Jasnû, nehnu se z místa, pfiemítala otrávenû, to je

15



Jana Reãková

snad osud nebo trest za minul˘ Ïivot nebo co, nezmûním
to, kdybych se rozkrájela.

Její smolafisk˘ vrah mlátil rukama do koberce a chrãel.
PfiidrÏela mu dolní ãelist, aby mu nezapadl jazyk, jak ji to
nauãili v kurzu první pomoci. Kfieãe postupnû odezníva-
ly. Otoãila ho na bok a ‰la rozsvítit svíãku. Na vypínaã se
ani nepodívala. Vyhrabala dal‰í svíãku, na‰la pod chatr-
nou pohovkou ploch˘ svícínek s oharkem, kter˘ se je‰tû
dal pouÏít, sfoukla z nûj prach a také ho zapálila. 

Mezitím se muÏ probral. Omámené oãi bloudily po
místnosti a na Elis utkvûly asi stejnû dlouho jako na pfií-
borníku. Zajel si prsty do hfiebíkovit˘ch vlasÛ a nepopí-
chal se, asi byly fakt jeho vlastní.

„Já aspoÀ nemám ãervotoãe jako ta almara,“ zamum-
lala. „Nemusíte si sakra rvát vlasy.“

Zasmál se a jeho pohled vystfiízlivûl, vracel se z velké
dálky a hodnû rychle. Neohrabanû se posadil na promo-
ãeném koberci a Elis napadlo, Ïe se trochu podobá drs-
n˘m muÏÛm z Divokého Západu ze star˘ch filmÛ. Na
vraha vlastnû ani nebyl dost hezk˘, vrazi údajnû b˘vají
pfiitaÏliví.

„Bylo to tak lákavé, umfiít na hfibitovû,“ fiekl. „Mûla
jste mû tam nechat. Tohle je absÈák. Bude to hor‰í a hor-
‰í, aÏ do konce.“

„Narkoman?“ Skoro ji to zklamalo. „A na ãem jste zá-
vislej?“ Její znalosti konãily u heroinu a pervitinu a ke
v‰emu byly ryze teoretické, z nûjakého dÛvodu se nikdy
nedostala k tomu, aby vyzkou‰ela aspoÀ drogy. 

„Ne, nûco... exotiãtûj‰ího.“ ZtûÏka se zvedl a stáhl si
pfies hlavu mokr˘ svetr. Îádné vycpávky v nûm nemûl.
V ko‰ili vypadal trochu jako zápasník.

Pfiistrãila mu ‰tokrle. „Z toho se dobfie padá, nezlámete
si kosti, jestli to na vás pfiijde znova.“ Zapnula vafiiã, plyn
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z bomby zasyãel a náv‰tûvník se lekl. „Dûlám kafe,“ ozná-
mila. „Bude s meltou, nic moc.“

„Melta,“ opakoval zamy‰lenû. „To nûjak nemám ve
slovníku.“

„Pan Chroust ji nûkde shání. Za velkoobchodní cenu, ale
neptejte se mû, kde v obchodû se dostane. Nejspí‰ nikde.“

„Aha.“ Pozoroval plamínky, olizující konvici. „Tyhyss
se taky nikde neseÏene. Jedinû v Domû. Dávají ho jenom
DvefiníkÛm. Zesílí latentní vlohy. Zastaví osobní ãas... Se-
dmkrát sedm let, ãlovûk pro nû maká, neúnavnû, ve dne
v noci, vodí je k tûm ‰pinav˘m k‰eftÛm... A najednou
konec, vykopnou tû a nenajde se Ïádná droga, která by
tû... udrÏela.“ U‰klíbl se.

„Nerozumím ti ani slovo,“ poznamenala Elis.
„Chci jenom mluvit,“ vysvûtlil jí. Oãi se mu zaleskly,

tváfií mu ‰kubl tik. „Vy si nehlídáte ústí. Ale to je fuk.
Technickej svût, slepá uliãka, ve spoustû vûcí neprorazi-
li... Vlastnû jsem tu uÏ byl. Nemûl jsem lézt do té putyky,
ale fiíkal jsem si, co kdyby tam mûli nûco...“

Zalila kávu, smíchanou s meltou a cukrem, zamíchala
ji v hrneãku stfiíbrnou lÏiãkou. Mûla jen jednu, a i tu
ukradla, musela, protoÏe máma jí nechtûla nic dát, ani tu
lÏiãku, kterou jí kdysi pfied lety slíbila. Ale moÏná to ne-
byla krádeÏ, kdyÏ potfiebovala nûco na památku.

Ani nevûdûla, Ïe to fiíká nahlas. AÏ kdyÏ její host fiekl:
„Taky mám nûco na památku. TotiÏ...“ Ohmatal se v pa-
se, najednou vyskoãil a vybûhl do de‰tû. Vidûla oknem,
jak nûco hledá v trávû. Pak se sehnul – asi to na‰el. „Toh-
le,“ ukázal dlouh˘ nÛÏ, spí‰ d˘ku, kdyÏ se vrátil dovnitfi.
Elis pfiekvapenû zjistila, Ïe klidnû sedí a prohlíÏí si tu vra-
Ïednou zbraÀ jako exponát. Nûjak jí ani nevadila. 

Opatrnû nÛÏ zasunul do koÏené pochvy u pasu. „A je‰tû
tohle, ale to obvykle neztrácím.“ Zalovil pod ko‰ilí a vytáhl
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pfiívûsek se zelen˘m oãkem na tenkém stfiíbrném fietízku.
„Dvefiníci potfiebují nûjakou zbraÀ,“ pokraãoval a Elis se uÏ
docela zapomnûla bát, aãkoli její host byl oãividnû cvok.
„MÛÏe se stát, Ïe se brána otevfie do divokého kraje. Nebo
tam ãíhají. Nûkde uÏ o branách vûdí, dokonce si postavili
na své stranû pevnosti a zátarasy... My jsme Ïádali pistole,
aby ne, ale kdepak, leda naãerno nebo v pfiímém ohroÏení,
dokonce ani Teski to neschválil natrvalo, bál se povstání...
Semtam tu opatrnost vládcÛ nûkdo odskáãe, ale koho by to
zajímalo, byl to jenom Dvefiník na tyhyssu, no ne? Ale teì
uÏ na tom stejnû nesejde.“ Zmlkl, tváfiil se zatrpkle. 

Podala mu hrnek. „Tepl˘ to chutná líp.“
Ochutnal a spokojenû pok˘vl. „Myslí‰ si, Ïe jsem cvok?“
„MoÏná. Vadí to?“
„A co ty? Samotná Ïenská v baráãku za mûstem... Ne-

ní tady dvakrát bezpeãno. A jsou tady ti... s motorkama.“
„Sem uÏ nejezdí,“ pravila úseãnû. Vzpomnûla si, jak se

parta ‰esti motorkáfiÛ projíÏdûla po hfibitovû, pan Chroust
byl zrovna v práci a stfiízliv˘ a pochopitelnû se mu to ne-
líbilo, a tak po nich zaãal stfiílet z brokovnice. Potom ho
za to zavfieli a motorkáfii jezdili po hfibitovû dál a niãili
náhrobky, dokud se lidé z mûsta nena‰tvali. Pfiece jen tu
bylo nûkolik hezk˘ch, udrÏovan˘ch hrobÛ, na kter˘ch
nûkomu záleÏelo, a tak policie dala ruce pryã, chvíli bylo
ru‰no, pak v‰echno ztichlo, dva z tûch mládencÛ se od-
stûhovali, jen co vy‰li ze ‰pitálu, dal‰í asi po tom skoro-
lynãi dostali rozum nebo co... Pan Chroust se vrátil za
rok. Teì si kluci blbnou jinde, tomuhle místu se vyh˘bají
jako ãert kfiíÏi. Ale to cizinec nemusí vûdût.

„Utekl jsem pfied nimi z hospody,“ fiekl. „Bylo mi zle
a nic z toho, co mûli u sebe, nepomáhalo... Úplnû mi unik-
lo, kdy se vlastnû na‰tvali.“ ·lehl po ní okem a rychle do-
dal: „Normálnû bych je pfiepral.“
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„Mám nûjak˘ léky,“ nadhodila. Otázku pfieprání míst-
ních opilcÛ ãi motorkáfiÛ nerozebírala.

„NezÛstanu tady. Neboj, nebude‰ mû pohfibívat, dobrá
vílo.“ Zazubil se, jako by to byla legrace. „I kdyÏ to má‰
zatracenû po ruce.“

„Nejsem víla. ¤íkám si Elis.“ Za oknem se zaklikatil
zvlá‰È vydafien˘ blesk, poryv vûtru vrhl na sklo okna kap-
ky, tvrdé jako kamínky. Máme tady tvrdou vodu, co?

„Jo, víly se o lidi nestarají, to má‰ pravdu.“
Vzdychla. Asi s ním nebude lehká fieã. Ze v‰eho si uta-

huje, tyhle typy známe...
„Jmenuju se Kewen,“ fiekl najednou. „Myslel jsem si, Ïe

uÏ mi to bude jedno, ale není. AÏ umfiu, bude‰ si mû pama-
tovat?“ PoloÏil hrnek a zadíval se jí do oãí. Skoro úpûnlivû.

„Je‰tû neumírá‰.“
„Ne, ale pfiijde to. UÏ brzy. Tyhyss neseÏenu. Nikde ho

nemají a v Domû se bojím krást, sotva jsem odtud utekl...
A vÛbec, proã bych mûl Ïít dál?“ Nadechoval se k dal‰í
vûtû, ale skoãila mu do fieãi:

„Jak dlouho jsi to bral?“
„Pfies padesát let,“ zahuãel a odvrátil zrak. „No jo, já

vím.“ Zarachotil hrom, hned po blesku. Boufika byla pfií-
mo nad nimi, museli zvy‰ovat hlasy, aby se sly‰eli.

„Tfieba do nás uhodí,“ fiekla. Kdovíproã to znûlo konej-
‰ivû.

Usmál se a jeho úsmûv jí pfiipomnûl Cyrila, aãkoli mu
nebyl vÛbec podobn˘. Cyril byl dlouh˘ a huben˘, bez
br˘lí mÏoural a drogám se ve skuteãnosti opatrnû vyh˘-
bal, aÈ uÏ o tom fiíkal, co chtûl. To snad uÏ je sto let, a ne
sedm. âas je dûsnû relativní a Kewen moÏná opravdu
bral svou drogu padesát let... Dívala se, jak si uhlazuje
vlasy. VydrÏely leÏet tak tfii vtefiiny, neÏ se zase zvedly ja-
ko u‰i pozornû naslouchajícího zvífiete. 
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„Nezabije nás to,“ prohlásil. „Je tady ústí. Dost ãasto
tam b˘vají kostely. Teda, v nûkter˘ch svûtech. Taky jsem
vidûl ty kruhy z kamenÛ...“

„Co je to ústí?“
„Neo‰etfiená brána,“ odpovûdûl bez váhání. „Ví‰, já se

mûl stát Dvefiníkem normálnû, aspoÀ mistr Strofal si to
pfiál, ale domácí Dvefiníci to nechtûli pfiipustit, nechtûli
cizince... Nakonec to dopadlo úplnû ‰patnû a já skonãil
na tyhyssu.“

Povzdechla si. UÏ zase nevûdûla, o ãem je fieã.
„Otroci makají u rumpálÛ sedm let, to je zákon, i kdyÏ

Teski z JucÛ si ho nûkdy pfiál zmûnit...“
Dal‰í nestravitelná informace. „Sedm let jsem u vás

slouÏil,“ zabroukala si Elis zpûvavû. „A bez tyhyssu umfie
kaÏd˘? A oni to vûdí?“ AÈ uÏ oni jsou kdokoli.

„Jo. Umfie. A Jucové to vûdí. Teski s tím moÏná mohl
nûco udûlat, ale dával si na ãas a nakonec zblbnul, jako
v‰ichni. To bys koukala, co s ãlovûkem udûlá padesát let.
A spousta moci k tomu.“ Objal si rukama kolena, zahle-
dûl se na hladinu zbytku vychladlé kávy, jako by z ní
chtûl vû‰tit. Co asi? Kolik Ïivota mu zb˘vá?

Pfiipadal jí docela zdrav˘, nevûfiila by mu, kdyby pfied
chvílí na vlastní oãi nevidûla ten záchvat. Tfieba mu udû-
lalo dobfie to kafe. Chtûla mu to fiíct. Pak se chtûla zeptat,
kdy vlastnû opustil ten DÛm... A pak ji napadlo, Ïe se ne-
chala vtáhnout do nûjaké jeho psychózy.

Kewen zvedl hlavu a pomalu jí otáãel jako radar. „Ne-
bezpeãí,“ zadrmolil a stáhl ‰irokou pusu do dûtsky plaãti-
vého O. „Jedou sem. FeÈáci pitomí vzteklí! Musím pryã.“
Pohlédl na Elis. „Moc bych tû chtûl vzít s sebou, ale ty asi
má‰ svoje lidi...“

„Nikoho,“ vyhrkla. „VÛbec nikoho.“ Jako by v sobû
mûla páãku, kterou staãilo stisknout tím správn˘m slo-
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vem, pfiestoÏe nedávalo valn˘ smysl. UÏ kleãela u prádel-
níku a lovila ze spodní zásuvky plátûnou ta‰ku s vypra-
n˘m prádlem – moc ho teda není, Elis, ty nepofiádnice,
taky bys mohla prát ãastûji, pfiidala do kapsy na zip svoji
lÏiãku a balíãek su‰enek. A mûla sbaleno. „Kam teì?“

Pokrãil rameny a vzal ji za ruku. Nepamatovala si, jak
opustili domek, ale musela urãitû zamknout, protoÏe
o lÏiãku ti‰e cinkal klíã. Pfiebûhli hfibitov, ale jí pfiipadalo,
jako by snad letûli, tak rychle se míhaly náhrobky a vy-
kopané jámy. Ze ‰era bylo najednou jasné svûtlo, blesky
se ztratily, hromy dohfimûly, pfiestalo pr‰et. A to poslední,
to nebyl hrom, usoudila dodateãnû. To byly ãtyfii silné
motorky. FeÈáci pitomí.

Tehdy
Otrokáfii

V podkrovním pokojíku bylo pfiíjemnû nazelenalé ‰ero,
pfiesnû vypoãítan˘ odstín a intenzita svûtla, dopadajícího
na okna domkÛ z ulice. Umístûní lamp a jejich sefiízení
mûli na starosti odborníci. Vláda se stará, aby se obãa-
nÛm dobfie spalo... Kewen mûl na vládu vztek, protoÏe
v tom mizerném, pitomém spacím svûtle se nedalo ãíst.
Petrel, ten si zaruãenû neãte, a do ‰koly se uãil hned od-
poledne, jen co pfii‰el z posilovny nebo z tenisu nebo od-
kud... Mlad‰í bratr spí pfiesnû doporuãen˘ch osm hodin
a ráno je nesnesitelnû svûÏí a v odpornû dobré náladû.
Dokonal˘ mladík. Od ãtrnácti má fiidiãák na malé vzná-
‰edlo a dnes dostal k narozkám poukaz na volnou trasu
k Ledov˘m pyramidám. Pro Kewena – s jeho znalostí –
zemûpisu to bylo nûkde málem aÏ u severního pólu, tam,
kam se nikdy nedostane, v‰ak taky u slavnostní veãefie
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práskl lÏící, vyka‰lal se na mouãník a ‰el trucovat. Prose-
dím cel˘ Ïivot na zadku v tomhle pitomém, tupém, ospa-
lém mûsteãku! Jak˘ hor‰í trest byste je‰tû vym˘‰leli?

A oni mu za trest zhasli. Otrokáfii! Co je to za rodiãe,
ktefií jedno dítû milují a druhé nenávidí? Nebo jsem
opravdu nalezenec, jak se nûkdy po‰klebuje Petrel? Ado-
ptovali mû, protoÏe nemohli mít dûti, a teì toho litují,
protoÏe za rok na to se jim narodil ten geniální, dokonal˘
chlapeãek? 

Petrel má jemné blond vlásky – doufám, Ïe bude mít
brzo ple‰! Já kdyÏ mrknu do zrcadla, vidím hfiebíky. Tu-
hé, trãící vlasy, o které by se ãlovûk popíchal. Nic se s ni-
mi nedá dûlat. Vzpomnûl si, jak chodil pofiád dohola, aby
se neli‰il od ostatních, jenÏe pak móda hol˘ch hlav mi-
nula a v‰echno se provalilo... Ten nejhor‰í skandál. Nû-
kdo se li‰í od ostatních! Na nûj!

Zvykli si a teì uÏ i zarputilá fieditelka ‰koly uznává, Ïe
s touhle drátovitou k‰ticí se nedá dûlat nic, doãista nic.
Dohola teì chodí uÏ jenom mladíci, propagující nadfiaze-
nost bílé rasy. Kewen nebyl rasista ani náhodou, ostatnû
s jeho snûdou pletí by to pÛsobilo trochu komicky, a na-
víc jeho nejlep‰í kamarádka Aureli byla pûknû ãerná, fií-
kával jí ty mÛj negfiíku a vysvûtloval jí, Ïe ji pofiád ocucává,
protoÏe je z ãokolády... Prostû vlasy vyhrály. Nikdo v ro-
dinû takové nemûl, nevyskytovaly se ani ve vybledl˘ch
albech, kde rodiãe opatrovali tisíce, fakt tisíce fotek. I oãi
mûl jiné. Aureli tvrdila, Ïe jsou hnûdé se zlatou metalí-
zou a Ïe by si mûl pofiídit vÛz, kter˘ by k nim ladil.

AÏ vyloupíme svoji první banku, zlato, vrnûla, kdyÏ byli
sami. Aureli byla fajn, nûkdy mu pfiipadalo, Ïe to umí ja-
ko profesionálka, ale to ona nebyla, pfiece by mu nelhala,
urãitû ne od té doby, kdy utratil pÛlku kapesného za
kondomy, aby si spolu mohli opravdu zaãít. BodejÈ, mí-
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‰enci sice byli v módû, ale stejnû to mûli tûÏk˘, na tom se
oba shodli. 

Jednou s tebou chci mít nádhern˘ zvífiátko, ‰eptala mu, bu-
de mít takovou srst jako má‰ vlasy, dlouh˘ tesáky a po nocích
bude pít krev pfiiblbl˘m uãitelÛm a mû‰ÈákÛm, to si pi‰.

Nûco na tom bylo. Kewen se odmaliãka v˘jimeãnû
dobfie pral a nestydûl se pfiitom kousat a jeho zuby byly
jaksi ostfiej‰í, neÏ b˘vá u lidí zvykem, i kdyÏ na pohled na
nich nebylo nic zvlá‰tního. Ale Aureli nikdy neublíÏil,
ani ve ‰kolce, kdyÏ se je‰tû kluci a holky spolu prali. Od
jisté doby uÏ holky nebil, leda Îabiãku, protoÏe se zufiivû
uãila zápas ku-paj a nemûla na kom si zkou‰et nové
chvaty. A kdyÏ ji pak stejnû pfiepral, vynadala mu, ale on
mûl svûdky, Ïe si o to sama fiekla, na to si dával bacha.

Odvrátil se od zrcadla, které uÏ studoval nezvykle
dlouho – beztak nic pofiádného nevidûl. Mimo jiné ta
protivná lesklá plocha odhalovala, Ïe moc nevyrostl. Me-
tr pûtasedmdesát, víc ani Èuk, co je to v rodinû ãahounÛ,
kde je i máma o pÛl hlavy vy‰‰í? Poslední dobou jako by
rostl víc do ‰ífiky; peãlivû si kontroloval bfiicho, jestli se
tam neobjeví ty odporné tukové pol‰táfie. Ne, nic takové-
ho, v‰echno se to hromadilo na ramenou a Aureli mu
pfiedpovídala kariéru zápasníka. 

Vzdychl. Co s tímhle hnusn˘m veãerem? Televizi mûl
zakázanou snad trvale, vÏdycky nûco provedl, aÈ se sna-
Ïil, jak chtûl. A beztak tam nic rozumného není. Nezb˘-
vá, neÏ hezky disciplinovanû ulehnout a promarnit dal‰í
noc spánkem. Kdyby tak mûl aspoÀ zajímavé sny!

Lehl si, zavfiel oãi a pokou‰el se relaxovat, coÏ je ov‰em
pakárna, kdyÏ vás pfiedem na‰tvou. Ale nakonec se mu
to asi pfiece podafiilo, protoÏe se dostavil sen.

Obvykle si sny moc nepamatoval, a kdyÏ, tak mu ne-
pfiipadaly nijak zvlá‰È zajímavé. Ov‰em tenhle sen zaãínal
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dost napínavû. V pokojíku byli najednou dva chlapi, nor-
málnû by dva moÏná pfiepral, ale tihle umûli hmaty a chva-
ty, o jak˘ch se Îabiãce ani nezdálo, zkrátka profíci, uzem-
nili ho a vyhodili oknem, ãekal tvrd˘ dopad, ale byla tam
síÈ. Zabalili ho do ní a nesli k vozu. Zelenû svûtélkující
obluda, v jaké se vozí jenom ministfii a mafiáni, se zvedla
povinn˘ch ‰est metrÛ nad chodník, vychrlila úvodní ob-
lak zaruãenû ekologicky nezávadného d˘mu a jako ÏiÏla-
vá ãára – tak by to fiekl Petrel – prokliãkovala obytnou
ãtvrtí. Zevnitfi prÛhlednou boãní stûnou Kewen vidûl
ven. Teì proletûli nad Hájem 5. ledna. Pfies dálnici a Val-
tikkovo jezero, kolem zbofiené farmy Za sto let, která ne-
vydrÏela ani ãtvrt století, pfies rozlehlé lány Fosterova za-
hradnictví. A temné centrum, kde svítí jen jasnû fialové
záfiivky bezpeãnostního dozoru na rozích. V noci tam ne-
ní ani noha, na to se sakra pfiísnû dohlíÏí, v‰ak vybavení
kanceláfií je pûknû drahé. A potom... My snad mífiíme do
Pou‰tû Dûsu! 

Tady je pfiece v‰echno zamofiené, od té havárie v ‰estém roce,
chtûl fiíct sv˘m únoscÛm, ale vzápûtí si uvûdomil, Ïe se
spolu bavili fieãí, ze které chytal stûÏí kaÏdé páté slovo,
snad to bylo nûjaké divné náfieãí, protoÏe povûdomé mu
trochu bylo...

VáÏnû letûli nad Pou‰tí! Nejhnusnûj‰í místo v okolí!
Sebevrazi pitomí. Nadával jim aspoÀ potichu, nemohli
ho sly‰et pfii hukotu motorÛ, a neklidnû se mlel v síti, aÏ
se po nûm jeden z nich ohlédl a nûco zavrãel. AÏ teì si
Kewen v‰iml jejich ‰atÛ. Mûli jakoby kalhoty kapsáãe,
ale z hodnû tuhé, trãavé látky, boty po kolena a na ‰nûro-
vání, sakra, copak se tohle je‰tû nûkde na svûtû vyrábí?
Ale úplnû nejlep‰í byly ty drátûné ko‰ile. Jako rytífii z ro-
ku raz dva, i s tûmi ‰irok˘mi opasky a meãi... Nebo to
jsou ‰avle? Nebyl si jist˘ a oni mu ty zbranû neukázali
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zblízka. Páni, a ty úãesy! Ne Ïe by nikdy nevidûl tyhlety
zama‰tûné tenké copánky, ale na ulici je nepotkáte ozdo-
bené barevn˘m pefiím, a uÏ vÛbec ne na dospûl˘ch. A Ïe
by si nûkdo pofiídil podobnou úpravu i na plnovousu? 

Zaãichal, co to tady smrdí, a pochopil. To oni. Jsou fak-
ticky mastní a ‰pinaví. Zaãínal se ho zmocÀoval dojem,
Ïe tohle není sen. A pak postfiehl toho chlapíka v koutû.
Byl obleãen jinak neÏ ostatní, halil se do jasnû rudého
plá‰tû a vlasy mu volnû vlály. Vypadal soustfiedûnû, ne-
mluvil. A pak narazili.

TotiÏ bylo to, jako by se kolem nich srazil vzduch a na-
dûlaly se v nûm Ïmolky, chvíli mûli v prostoru málo mís-
ta a mizernû se d˘chalo. Trvalo to snad pár vtefiin, potom
sevfiení povolilo a Kewen se mohl nadechnout. Poslední
z tûch vtefiin vûnoval krátké halucinaci, Ïenská ruka ho
hladila a nûÏn˘ hlas mu mazlivû ‰eptal... A bylo po v‰em.
Vzduch najednou chutnal jinak a první vdech vyvolával
lehkou závraÈ. Najednou si pfiipadal voln˘, i v té síti.
A bylo svûtlo, noc zÛstala za nimi.

¤idiã se otoãil do kabiny. „Mrknûte na toho kluka! Co
kdyÏ se poblije a zasviní to tu?“

„Ten?“ MuÏ v rudém plá‰ti se usmál koutkem úst. „Ne,
tenhle ne.“ 

„Je pfii vûdomí,“ oznámil jeden z profesionálních bo-
jovníkÛ. Zdálo se, Ïe ho to pfiekvapuje. „Jak je ti, kluku?“

Druh˘ si poklepal na ãelo. „Copak ti rozumí, ty idiote?“
Kewen se v síti posadil a zvûdavû se rozhlíÏel. Letûli

nad pou‰tí, ale byla jiná neÏ ta, kterou znal. Vypadala tak
nûjak zdravû a rostly na ní kaktusy a nûjaké trní, prostû
to rozhodnû nebyla krajina zniãená chemick˘m a radio-
aktivním odpadem. V dálce zahlédl nûjaké stavby. Jak se
blíÏili, rozeznával sloupoví a svûtlé oblouky, stfiechy zved-
nuté nad pfiikrãené stûny, aby pod nimi mohl proudit
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vzduch, a v‰ude pestré závûsy, v oknech, ve dvefiích nebo
místo plotÛ. Fakt malebná osada, jako stvofiená pro turisty.

¤idiã posadil vÛz na jakousi náves ãi námûstíãko, ko-
lem se okamÏitû sebûhly dûti, z domÛ vykukovaly Ïenské
v ‰átcích, závûsy se odhrnovaly a zase stydlivû zatahova-
ly, takhle Aureli mrká fiasami, kdyÏ chce nûco naznaãit...

Vytáhli ho z vozu a vymotali ze sítû. Dûti si ukazovaly
na jeho vlasy a smály se. „Hele, jeÏek!“ u‰klíbl se kudrna-
t˘ kluk v dûravém triãku pod kolena a hodil po Keweno-
vi hrst písku.

„Sám jsi jeÏek!“ odsekl Kewen, hbitû se sehnul a opla-
til mu to. Dûti sborovû zapi‰tûly a couvly.

„Podívejme,“ pronesl ti‰e muÏ v rudém. „Podívejme se
na nûj!“ Obrátil se k fiidiãi a bojovníkÛm, ktefií pfiehazo-
vali pfies chladnoucí vÛz obrovskou plachtu. „Za tenhle
úlovek by se vám mistfii odvdûãili!“

„Pan Adran z JucÛ platí za otroky k rumpálÛm,“ pro-
hlásil fiidiã nadutû. „Nic víc nás nezajímá, Dvefiníku.“ 

„KdyÏ uÏ, tak tedy král Adran z JucÛ,“ sykl rudû odûn˘
muÏ, zvan˘ Dvefiník. VáÏnû, mûl ãervenou i ko‰ili a kal-
hoty o odstín tmav‰í, pÛsobilo to trochu dûsivû i v plném
slunci. „Dûlejte, jak myslíte, mládenci. AÏ nebudete mít
nikoho, kdo by va‰e k‰eftafie protáhl neupraven˘m ús-
tím, vzpomeÀte si.“

„Stavíme brány. V‰ude,“ pravil fiidiã pohrdavû a mávl
na své bojovníky. 

„Rumpály mÛÏou tahat voli,“ namítl Dvefiník. Upíral
zrak na Kewena, aÏ to bylo nepfiíjemné. I kdyÏ, nepfií-
jemná byla celá tahle situace, zatracenû nepfiíjemná! Za-
ãínal se potit, ve svém spacím úboru, kter˘ se skládal
z tren˘rek a tílka, se cítil trapnû a mûl ÏízeÀ. 

„Voli nûco stojí,“ u‰klíbl se jeden z bojovníkÛ. „Otroky
si nakrademe. Lidi se kradou líp, abys vûdûl.“

26



PíseÀ o Dvefiníkovi

MuÏ v dlouhém pruhovaném hábitu, snad zdej‰í sta-
rosta, se vmísil do debaty. „Nadání Dvefiníka je v této do-
bû vzácné, váÏen˘ pane. MoÏná byste si mûl poslech-
nout, co vám radí jeden z nich.“

„Ty drÏ hubu a nepleÈ se do politiky JucÛ,“ okfiikl ho
fiidiã. „A hlídej nám vÛz, aÈ ho zase dûcka nepo‰krábou!“

„Jistû, pane,“ uklonil se domorodec.
¤idiã se zamraãenû obrátil k zajatci. „Odtud se jde pû‰-

ky, jasn˘? NesnaÏ se utíkat. Nerad bych ti svazoval ruce,
kdyÏ pak spadne‰ na hubu do písku, bolí to. Rozumí‰?“

„Jo,“ vypravil ze sebe Kewen. Poslu‰nû vykroãil za fiidi-
ãem. Otrokáfii, pfievalovalo se mu v hlavû, fakticky otroká-
fii! Rumpály, brány. Ústí. Co to sakra mÛÏe znamenat?
A jak to, Ïe jim najednou rozumím?

Pod vrstvou písku mûla cesta, po níÏ se ubírali, tvrd˘
skalní podklad, ‰lo se po ní celkem dobfie. Brzy jim vesni-
ce zmizela za vysokou dunou, byli sami pod zlat˘m ne-
bem. Bylo by to krásné, taková úÏasná, exotická krajina
utopená ve sluneãní záfii, jenomÏe ho zaãaly bolet nohy,
chodidla pálila ãím dál víc. Kdyby mu vzali s sebou aspoÀ
tenisky! Mlad‰í bojovník si v‰iml, jak zajatec kulhá,
a utû‰il ho: „Jen si zvykej! Otroci u nás chodí vÏdycky
bosi!“

Podél cesty se objevily trsy trávy, postupnû houstly,
zmûnily se v jeÏaté louky. Na obzoru se ukázaly dal‰í bu-
dovy, vy‰‰í a lesklé, jako ze skla nebo s nûjakou zvlá‰tní
omítkou, prostû mûsto. 

„Jucton,“ poznamenal fiidiã. „Hlavní mûsto Domu.“
Koneãnû dorazili k prvním stavbám. Opevnûní mûsta

nestálo za fieã, jako by se tu kdysi válãilo a teì uÏ dlouho
ne, ale zase ne tak dlouho, aby nûkdo povaÏoval hradby
za historickou památku. V‰echny brány byly dokofián.
Stfiedovûk, pfiemítal Kewen a chvatnû lovil z pamûti
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v‰echno, co si pamatoval z dûjepisu. No jasnû, bláto nebo
prach v ulicích, tady vyjeté koleje od povozÛ a koÀské
kobliÏky na zemi, struÏky u chodníkÛ, bezvadná náhrada
kanalizace, mouchy a smrad. Domy se zdají bytelné,
z kamene i z cihel, kdy vlastnû byly vynalezeny cihly?
A okna jsou ze skla, nûkde mozaika spojená kovem, jin-
de celé prÛzraãné tabule. Co asi v noci hofií v tûch pouliã-
ních lucernách? 

Lovci otrokÛ, jak si Kewen únosce v duchu nazval,
mífiili do stfiedu mûsta, aÏ do‰li na námûstí. Po tûch úz-
k˘ch uliãkách, jimiÏ se protahovali pfiedtím, pÛsobilo ne-
obyãejnû rozlehle, jako by ho nûkdo naplánoval pro úãe-
ly masov˘ch manifestací. Na jedné stranû mûlo ‰ibenici.
Kewen nasucho polkl. A to vedle vypadá jako gilotina.
A co to vyv˘‰ené pódium se sloupky, k nimÏ jsou pfiipev-
nûné okovy? Popravy tady musí b˘t dost poutavá podí-
vaná a místa pro diváky je tu opravdu hodnû. Îaludek se
mu zkroutil a kolena podklesla. Bájeãné místo pro otro-
ka, váÏnû.

Na‰tûstí nemífiili k ‰ibenici, vedli ho na opaãnou stra-
nu, k boudû na kolech, jakési maringotce s chybûjící jed-
nou stûnou, kolem níÏ se jako had vinul zástup mladíkÛ
a klukÛ. Noví otroci k rumpálÛm. V‰ichni v Kewenovû
vûku, kolem osmnácti, v‰ichni nahatí a vydû‰ení.

„Dûlej,“ postrãil ho fiidiã. „Svlíkat a do fiady!“
V maringotce sedûl svalnat˘ znalec, kter˘ nové otroky

ohmatával a bez pfiestání nevrle bruãel. Kewen zaslechl
nûco ve smyslu mizern˘ materiál, kde je sakra berou, chcípá-
ky, za tohle si nezaslouÏíte ani svÛj plat... Vedle nûj sedûl
úfiedník v tmavém obleku, kter˘ zdálky vypadal skoro
normálnû, ale zblízka ten jeho oblek byl z nûjakého sa-
metu, vypasovan˘ aÏ hrÛza a místo kravaty se k nûmu
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nosila ãerná ma‰le pod bradu. Úfiedník nováãkÛm pfiidû-
loval ãísla. Kewen ãekal dlouho, byl ve frontû poslední,
a dovnitfi se vy‰krábal po ãtyfiech schodech úplnû zpito-
mûl˘ pálícím sluncem a zniãen˘ z toho, jak ho domorod-
ci okukovali a hlasitû komentovali jeho vady a pfiednosti. 

Znalec vzhlédl a pfiestal vrãet. „Toho si beru do hor,
k Panské bránû.“

„Nechce‰ rad‰i nûkterého z tûch velk˘ch?“ zeptal se
úfiedník pochybovaãnû.

„Ne.“ Svalovec vstal a ukázalo se, Ïe není o nic vy‰‰í
neÏ Kewen. „Tenhle má pofiádnou kostru a Ïádn˘ sádlo,
ten vydrÏí.“

Úfiedník pokrãil rameny a Kewen byl pfiidûlen k Pan-
ské bránû, aÈ uÏ to mûlo b˘t cokoli.

Tich˘ hovor v ústí:
„Koneãnû! Koneãnû pfii‰el. Ná‰ chlapec poprvé vstoupil do

ústí.“
Mlad‰í hlas – nebo vûdomí: „Musíme ho chránit. On pfiece

je‰tû nic neví. Ani nás je‰tû nezná.“
Star‰í/zralej‰í vûdomí – znepokojenû: „Jistû, tenhle nic neví.

Je ti jasné, pfied ãím ho musíme ochránit pfiedev‰ím? Poslouchá‰
mû, Tyvi?“

„Je mi to jasné.“ My‰lenka hebká a lesklá jako hedvábí.
„Ale ty pfiece nikam neodchází‰, bude‰ ho hlídat se mnou. Jsi
tady. Jsme. Budeme a byly jsme a... UÏ nevím. Je to dávno. Bu-
de to dávno.“

Cesta do hor na kodrcajícím povozu byla nekoneãná
a Kewen nechápal, proã si nevezmou normální reaktivní
vÛz, kdyÏ je pfiece mají, ale postupnû, jak si obhlíÏel oko-
lí, dospûl k názoru, Ïe tenhle svût se kdovíproã drÏí zuby
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nehty svého stfiedovûku. MoÏná se místní vládce rozhodl,
Ïe to byla zlatá doba lidstva.

Mûlo to své v˘hody. Napfiíklad svûÏí, zelenû ‰Èavnatou
krajinu bez sebemen‰ích známek zneãi‰tûní. Opravdu ta-
dy bylo hezky, coÏ ocenil i polohladov˘ otrok s tlust˘m
provazem na krku.

„Ne Ïe by mûlo smysl utíkat,“ fiekl mu svalnat˘ bru-
ãoun, kter˘ si ho vybral. „Ale nemám chuÈ honit tû nû-
kde po lese. Prohlídni si tenhle biã. Vidí‰?“

„Jo, vidím,“ odpovûdûl Kewen. A zbytek si pfiedstavuju,
dodal v duchu. Jeho pán nebyl na dlouhé fieãi a vût‰inu
ãasu prozíval. Konû, líní a tlustí, cestu znali a nemusel je
ani pfiíli‰ fiídit. Povoz beze spûchu drkotal líbezn˘m kra-
jem, kopyta koní pravidelnû dopadala na vyschlou cestu,
mouchy bzuãely, potoky bublaly a povoz ti‰e skfiípal.
Úplná idylka, aÏ na ten provaz.

KdyÏ se objevily hory a vylouply se z modravého opa-
ru, bl˘skajíce bûlav˘mi skalami jako chrupem divocha,
nedotãen˘m zubní pastou, Kewen na chvíli zapomnûl,
v jakém srabu se octl, a obdivoval v˘hled jako turista.

ProjíÏdûli kolem lomu, kde se tûÏilo nûco sklovitû prÛ-
hledného a bl˘skavého, celé velké krystaly, bloky roz-
mûrné jako skfiínû byly vystaveny na odiv mezi dfievûn˘-
mi, za‰l˘mi baráky, na nûkter˘ch uÏ se skvûly fiezby...
Kewen s úsilím vypátral v pamûti slovo kfii‰Èál a s úÏasem
zíral na tu nádheru. A právû v tom místû se mu krutû pfii-
pomnûlo jeho neblahé postavení.

Z baráku na kraji lomu vy‰la dívka s plav˘mi vlasy
skoro dobûla, v pfiiléhavé halence a dlouhé plandavé
sukni, odmávla energick˘m gestem pryã kohosi, kdo se
opozdil ve dvefiích, a se zájmem se zahledûla na pfiijíÏdûjící
vÛz. Minuli ji ve vzdálenosti nûjak˘ch ãtyfi pûti metrÛ. Ke-
wen vidûl, jak se její v˘raz rychle mûní, mihla se zvûda-
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vost, soucit a pak se uchichtla. Zrudl a schoulil se, ona
odvrátila zrak. Ale ne moc rychle. Mohla b˘t tak v jeho
vûku. A nejspí‰ na okamÏik zapomnûla, Ïe je dáma, kte-
rou nah˘ otrok nezajímá.

„Co ta zas tady dûlá,“ zabruãel jeho pán, ale hned na
to se zazubil. „Líbil ses jí.“

Kewen se neodváÏil vyptávat, kdo je ta hezká dívka,
a zbytek cesty ubûhl v mlãení. 

Panská brána trãela k nebi v mûlkém travnatém sedle
mezi dvûma kopci, jedním obl˘m, druh˘m skalnat˘m. Její
dva rumpály se skuteãnû podobaly tomu zafiízení, které Ke-
wen vidûl na obrázcích star˘ch studní, byly obrovské a prá-
vû se u nich dfieli dva otroci. Byli obleãeni do pytlovit˘ch
halen bez rukávÛ, coÏ bylo pfiece jen lep‰í neÏ nic, bosé no-
hy mûli ‰pinavé a na pohled tvrdé. Dal‰í dvojice ãekala, aÏ
na nû pfiijde fiada. Asi se pfii tak tûÏké práci ãasto stfiídali.

Brána, ãerná, masivní, upevnûná ke dvûma mohut-
n˘m sloupÛm, se neochotnû pohybovala na kovov˘ch
kolejniãkách, taÏena vzhÛru sloÏit˘m zafiízením z kladek,
lan a zubat˘ch kol, zavû‰en˘ch na jakési na první pohled
pfiedimenzované, rezavûjící konstrukci, vysoké málem
jako okolní kopce. Celé to páchlo nûjak˘m mazadlem
a patrnû tu vûc promazali dobfie, kdyÏ s takov˘m kusem
pohnuli dva kluci. Náhradníci se línû ohlédli, pfiejeli po-
hledy nováãka, kter˘ právû neobratnû slézal z vozu.

„Dva mûsíce,“ utrousil jeden z nich, podsadit˘ a za-
rostl˘ jemn˘m, chlapeck˘m vousem. „Já vsadit veãefii.“

Druh˘ poãkal, aÏ nováãka dovedou blíÏ. „Ba ne, tenh-
le vydrÏí.“ K˘vl na Kewena a pfie‰el na angliãtinu se
zvlá‰tnû ‰irokou v˘slovností. „Rozumí‰ mi? Budeme tady
slouÏit spolu, aÏ TlusÈocha pustí.“

Kewen zabloudil zrakem ke vzdálenûj‰ímu rumpálu,
kde se snaÏil opravdu robustní mladík. „Tamhle toho?“
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