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Hnûv fieky

Dé‰È neustává, dny, t˘den, provazy vody spojují oblohu
s údolím. A fieka se kroutí v bocích, fieka hrbí hfibet, sune
se jako koãka na lovu, jako had blíÏ k mûsteãku a k mos-
tu. Tiskne ve sv˘ch zákrutech drúzu domÛ jako dítû kru-
té nevûdomostí rukou tísní ptáãka. Její vody rudnou Ïe-
lezitou pÛdou, jako by korytem tekla krev. ¤eka se vlní
v bocích…

I.

Moire 
Do spánku se kromû bubnu padajícího de‰tû vplétá je‰tû
jin˘ zvuk, zvuk lidské pûsti dopadající na dfievo. Otevfiu
oãi a mÏourám do plamene svíãky, zpola probuzená, na-
pÛl je‰tû ve snu o jiné posteli a jiném stropû, neÏ na jak˘
teì mÏikám pfies spánkem slepené fiasy.

„UÏ jdu, do psí matky…,“ zavrãím a pfiehodím pfies na-
hé tûlo tlust˘ vlnûn˘ plá‰È.

Vyvalené modré oãi starostovic kluka.
„Co lítá‰ po nocích, kÛzle?“
„Táta prosí.“
„Co zas? Rodí vám kobyla? Nadûlení doma neãekáte,

tak co, k ãertu…“
„¤eka stoupá.“
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Zamrazí mû. Vím, Ïe se Raina zvedá, dívala jsem se vãera,
ale Ïivlová magie není mou silnou stránkou.

Kdysi, pfied lety, pfied fiádkou let dlouhou jako poloviã-
ní náhrdelník, mû ani nenapadlo, Ïe mû jednou budou
budit usmrkaní synkové starostÛ. Pfied fiádkou let dlou-
hou jako poloviãní náhrdelník jsem nahlíÏela do ãern˘ch
zrcadel za vysok˘mi okny, pálila santal a veãer se ãesala
do zábav a nelehávala v lÛÏku sama s koufiem z konopí.

„Obléknu se, ‰tûnû.“ Postrãím kluka za dvefie a houknu
na Umu, svou hospodyni, která uÏ si zaplétá provazovité
‰edé copy. 

„Dej mu snídani, paÀmámo,“ za‰klebím se a ‰ourám se
po schodech do patra. Nenávidím ráno.

Nenávidím ráno a nenávidím dé‰È. Holínky mi prosakují
vlhkem, kdyÏ se brodím travou ke bfiehu fieky, zachumla-
ná do vlnûného plá‰tû, s rud˘mi vlasy smotan˘mi pod
kápí. KoÏené kalhoty nehfiejí a zavhlá kÛÏe se lepí ke
stehnÛm, dé‰È olizuje krk a já kleju. 

Pak zachytím vydû‰en˘ pohled, a kdyÏ vidím ten zapí-
ran˘ klukovsk˘ strach, zmlknu a vyhnu se kaluÏi.

V ‰eru úsvitu stojí na bfiehu fieky hlouãek muÏÛ. Starosta
a radní, takto kupec, kováfi, místní meãífi a jiná mûstská
„smetánka“. Chlapi snad ne hloupí, jen pomalí a opatrní
aÏ bûda.

Úkosem pohlédnu na bahnit˘ bfieh. „Zvedá se to, to vidím.“ 
„Vzácná….“
„ZkraÈ to!“ chraptím nevyspale.
„KdyÏ jsem byl kluk, spláchla Raina pÛlku mûsta, paní

Moire.“ Má úzkostlivé oãi, Radmir, a kdyÏ se proti své
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vÛli propadnu do jeho mysli, vidím kfiiãícího hnûdovlasé-
ho klouãka a topící se ‰tûnû… První rána, první rána v Ïi-
votû malého Radka.

Peklo na ãtení my‰lenek, odplivnu si v duchu. V Rad-
mirovû mysli se stále topí ‰tûnû.

„Stoupá…, protoÏe pr‰í a pfiitéká to Adlersk˘m potokem.
Voda pfiitéká z hor a já ji pryã nedám,“ rozhodím rukama
a pfiejedu pohledem zmáãené kon‰ely. „Pohlídám hladi-
nu. Odmûfiíme na mostû hranici, kam aÏ voda mÛÏe
stoupnout, a pak… budete vûdût. Seberete dûti a stfiíbrn˘
nádobí po babiãce a pryã. Na kopec a ãekat. Neumím za-
stavit povodeÀ,“ useknu ostfie do pfiekvapen˘ch oãí,
„a nadlouho ji nezastaví nikdo, ani ti, kdo dûlají Ïivlovou
magii specializovanou na vodní Ïivel. Rozumíte?“ Zbyteã-
né se ptát, nerozumí nikdo, tváfie se nadouvají protesty.

„Co obûtovat nûco Ran, fiíãní bohyni, moÏná by to…“
Tak theurgie se vám zachtûlo, mládenci? Je‰tû toho

trochu.
„Nejsem Ranina knûÏka a navíc… z hlediska fieky je

povodeÀ pfiirozená. Grabstein stojí na nivû, to víme
v‰ichni.“

ZaraÏenû zmlknou a civí na mû jako uhranutí.
„Dobfie, pokusím se zastavit dé‰È,“ vzdychnu. Ostatnû,

co s nimi mám dûlat.
Pokusím, ale marná snaha… zastavím dé‰È nad mûs-

tem, a v horách bude lít dál. Vypravit se do Adleru, den
cesty na koni, a mluvit tam s Mistrem Laviniem, zafiíká-
vaãem zpola senilním? Ztráta ãasu… Je rád, Ïe dojde na
noãník, natoÏ aby zastavil prÛtrÏ.

„Pokusím se zastavit dé‰È, chlapi.“ Nadskoãí uÏ pfii
tom oslovení, protoÏe si zakládají na sv˘ch smû‰n˘ch ti-
tulech.

9
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„Pokusím se zastavit dé‰È a vy obûhnûte mlynáfie
v okolí, upusÈte kaãák na kraji mûsta, odneste nûjaké jíd-
lo do dupárny na kopci.“ Tlesknu, kdyÏ vidím nechápavé
pohledy.

„Lep‰í dvakrát jet s vozem, neÏ litovat o hladu.“
„Máte si vykopat pofiádné základy,“ seknu je‰tû po-

známkou mistra zednického, kter˘ sice staví domky
omalované doÏluta, ale se sklepy tak na dva Ïejdlíky mlé-
ka a krajáã podmáslí. 

„A teì bûÏte…“ povzdychu a nastavím tváfi de‰ti. „Bu-
du ãarovat!“

Pohledem doprovodím loudající se skupinku a rozpfiáh-
nu ruce k nebi. Dé‰È mi teãe po tváfii a kupy mrakÛ se
pfievalují nasáklé vodou jako bfiicha opilcÛ.

„Heá, vûtfie, heá, pfiijì a znovu mi rozfoukej vlasy, ro-
zeÏeÀ mraky, pfiijì, ty, kter˘ bûÏí‰ nebem…“

Brzo, brzo pak pfiestanu cítit dé‰È za krkem a nakonec
vítr pfiijde.

*   *   *

Na mûsteãko uÏ nepadá dé‰È a v síni radnice je teplo,
mnû dokonce horko, vzteky.

„Pfiijede Mistr aÏ z hlavního mûsta. Z Bratrstva. Máme
‰tûstí, protoÏe je tu na inspekãní cestû,“ sdûlili mi tajupl-
nû a já zaãala kfiiãet.

„Taky jsem z Bratrstva a taky z hlavního mûsta, do psí
matky, co myslíte, Ïe vám pfiinese za ‰tûstí? A pfiipravte si
kasu.“

Ano, taky jsem z hlavního mûsta, holka, Ïenská, mûstská
buchta uvyklá kobercÛm a plesÛm, intrikám, pomluvám
a kocoufiím mravÛm sv˘ch kolegÛ.
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Ruce ve vlasech ãerven˘ch barviãkou, rty zkoumající
bfiicho, horké víno v pohárech a sloupce mincí sázen˘ch
do hry, cinknuté karty, kaÏd˘ hraje fale‰nû, smích a mû‰-
ce plné stfiíbra za afrodisiaka a za potraty, za byliny pro
králÛv fraucimor, za úsmûv hozen˘ po pupkat˘ch pá-
nech od dvora. Jsem z hlavního mûsta a nebyla bych tu,
kdyby, kdyby ‰eptan˘ch úsmû‰kÛ nebylo tak moc, kdyby
tlamy pomluv tak bolestnû netrhaly dûvãe navzdory Uni-
versitû a Institutu je‰tû hloupé, dychtivé p˘chou mládí
a Ïhavé chybûním zábran a hladovûním mezi repetiv˘mi
spoluÏaãkami.

Znovu se mi vybaví kosé pohledy muÏsk˘ch oãí obkrou-
Ïen˘ch ‰minkou, nenápadnû nápadné mrkání, jeden hlas
úlisnû provívající mûstem, hodnotící mÛj hrudník, koléb-
ku bokÛ, muÏe bez klepání vcházející do mé loÏnice, pro-
toÏe pfiece netrávím noci sama, nikdy sama. Pfiíbûh, zkaz-
ka, pomluva o layelánsk˘ch ãarodûjích, opírajících mû
o dub v druidském háji. Hanba, a nejen to.

Nymfomanka!
A dost. 
NaloÏen˘ nákladní kÛÀ, knihy a kfii‰Èálová koule a za

zády historka o bohatém pánovi, co chce mít mléãnou
kÛÏi ãarodûjniãky jen pro sebe. 

Nákladní kÛÀ a pár trpk˘ch let v dobrovolném vy-
hnanství, temná vzpomínka na nûco, co je pfiíli‰ zlé, neÏ
aby na to ‰lo zapomenout, nuda malého mûsta s ãerve-
n˘mi korálky lovÛ a trhÛ, a pak… pak zvyk.

„Mistr z hlavního mûsta,“ u‰klíbám se teì uÏ jen trpce.
„Bude to drahé a nejspí‰ k niãemu. Je do odborník na

Ïivlovou?“ zvednu tázavû oboãí a pak jen zavrtím hla-
vou.

11
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Radní po sobû pokukují, i oni uÏ si zvykli na mou pfií-
tomnost, na pfiítomnost Ïeny, dítûte, podivínky… âas se
mû za léta uplynulá od divok˘ch ãasÛ v Bratrstvu pfiíli‰
nedotknul, jen oãi pohasly za tu dobu, co otvírám bránu
do Ïivota i provázím vydû‰ené, zoufalé ãi rezignované ro-
dáky mûsteãka k smrti.

Pokukují po sobû a ani nevûdí, proã se vlastnû nechali
tolik okouzlit hranostajov˘m lemováním ãapky nûjakého
hejska z mûsta. 

„Raina stoupá,“ fieknu ti‰e. „Odvezli jste jídlo na kopec?“

Desmond 
Nesná‰ím tyhle vesnické díry. Senilní zafiíkávaã v Aubur-
gu a teì Grabstein, uctiví strejdové v nemoÏn˘ch kalho-
tách a s ãepicemi v pûstích. PovodeÀ. Jistû, je povinností
ãarodûje pfiispût na pomoc v ohroÏení, ale rozvodnûn˘ po-
tok v nûjaké zapadlé vartû není zrovna ideální zakázkou.

A pak, na scénû je nûjaká „vzácná paní“ ãarodûjka…
Marie nebo Mira, nebo Ïe by Moira?

Vesnick˘ch ãarodûjek je nûkolik typÛ a jeden jak dru-
h˘ je mi protivn˘ jako hospodská strava a projev k zahá-
jení snûmu dohromady.

Buì jsou to dûsivé bezzubé babice, tak staré, Ïe pama-
tují zaloÏení vesniãek, které drÏí pod svou vládou, mají
berle a pra‰ivé koãky a s oblibou léãí pelyÀkem, nebo vy-
kutálené podvodnice, cikánky ãi kejklífiky, které to táh-
nou se starostou a pro lásku si k nim chodí pÛlka chlapÛ
z vísky. Ty koãky vût‰inou nemají, zato mají spoustu zají-
mav˘ch pohlavních nemocí.

A pak, daleko nejhor‰í jsou „moudré panny“, jurodivé
odkvétající dívky, kter˘m za mlada zemfiel mil˘ a ony se
stál˘m schraÀováním panenství doãista pomátly. Courají
se po nocích pfii mûsíãku, kuÀkají zafiíkadla, na vlasech
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Neomillnerová - zlom  22.1.2008 11:49  Stránka 12



Hnûv fieky

my‰í barvy mají posazen˘ vûneãek z hfibitovního kvítí
a vesnice je sná‰í napÛl ze soucitu. Specializují se na léãe-
ní ne‰Èastné lásky a ve snech se jim prohánûjí démoni
s pofiádn˘mi kládami mezi nohama. Brrrrrrrrrrrr.

Jen tûÏko odhadnout, jak˘ typ bude tahle „vzácná“.
Ale na druhé stranû, snad bude staãit, kdyÏ mi ukáÏe, ku-
dy k fiece.

Aby se mi je‰tû kromû vesnick˘ch kfiupanÛ motala
pod nohama i potrhlá Ïenská, to tak.

Kopyta konû se smekají v bahnû a nákladní valach za zá-
dy supí pod bra‰nami.

Mít to uÏ za sebou a pak rychle zpátky domÛ, teplé ví-
no a tu ochotnou ãernookou sluÏtiãku a Aram má pr˘
novou praktikantku, hmmmmmmmm.

Îivot by mohl b˘t zábavn˘, mohl by, jen kdyby pofiád
tak nepr‰elo.

II.

Moire 
Raina stoupá, vozy hrãí po dláÏdûní, jak se z mûsta odvá-
Ïí pytle s obilím a boty, kdákající slípky i fivoucí dûcka, dí-
vám se na fieku, rozlévá se do luk a oplétá mûsteãko, ne-
pr‰í, ale co z toho, cítím sílu, sílu zrychlujícího se proudu,
procitající dravãí du‰i fieky.

Kurva, proã jsem víc neposlouchala úvahy paní Ulriky,
Mistrynû magie naturalis, pozdû ãlovûk lituje hluch˘ch
u‰í a ãerveného vína prolitého hrdlem… Nu coÏ.

Raina stoupá a radní na mû hledí vydû‰enû, tázavû, vyãí-
tavû. Pfiitáhnu plá‰È tûsnûji k prochladl˘m zádÛm, v noci
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jsem nespala, v krku mû pálí a oãi se zavírají. Jsem una-
vená, unavená…

âarodûj má b˘t pilífi, nedat najevo strach, nevyspalá,
strach je nefiest, a co strach ze selhání, mí moudfií uãite-
lé? Co strach ze selhání?

Po dlaÏbû hrãí kola, ale lidé v mûsteãku zÛstávají, darmo
je obcházet domy, lidé jsou jako vrtohlaví a mámy z cha-
lup za bránou si ani nesvolaly dûti, psi neklidnû ‰tûkají
na krátk˘ch fietûzech, vmyslet do zapomnûní v‰echnu tu
vodu, teleportovat do mofie, pfiem˘‰lím a vím, Ïe to jsou
nesmysly, kdo to kdy vidûl, tok fieky, i káì vody na kou-
pání dá zabrat, voda pûní pod mostkem a uÏ s sebou nese
vûtve stromÛ, uÏ tarasí mostní pilífie….

„Pfiines aspoÀ bidla, tupohlavãe! Mám v‰echno dûlat
sama?“ ‰tûkám a bifiic bûÏí.

Desmond 
Tohle se mi nelíbí, mûsteãko záhybem fieky uvûznûné
a voda stoupá. K hlavní bránû je to je‰tû po suchu, ale
i tak se koÀská kopyta bofií. PÛda je podmáãená… Zary-
bafiit si tu za pûkného poãasí, ale takhle, mor na tuhle
vlhkou díru, horké víno a zout si boty a spát.

Kdepak spát, hned za branou starosta s pupkem a radní,
co vypadají jako punãocháfii, pach bahna a rybího trhu
a koÀsk˘ch lejn.

„Vzácn˘ pane, jsme tak rádi, Ïe jste tady,“ a uÏ se mi
sápou po ruce, odeÏenu je pohybem. 

„Olizovat rukavice mi nemusíte, pánové. Rád bych se
pfievlékl a vyspal.“

Nechápavé pohledy… co si ti kfiupani myslí?

14
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„Paní Moire vás ãeká u mostu, Milosti.“ Zní to zdvofii-
le, ale nevypadají, Ïe by mi chtûli rozestlat postel, takÏe
se podíváme, jak˘ z typÛ venkovsk˘ch vûdem se hodí na
tuhle dámu.

Vykroãím za starostou a cítím, jak mi vlhko vzlíná pod
ko‰ili. Magie je nûkdy zatracené povolání!

U mostku pfies fieku se máchají dva bifiici a nûjak˘ kluk.
Bidly se snaÏí usmûrÀovat vûtve, aby propluly pod mos-
tem a netarasily vodû cestu.

RozhlíÏím se po ãarodûjce, kdyÏ starosta máchne ru-
kou k v˘rostkovi a ten shrne kapuci…

Vidím na rudo nabarvené kuãery, li‰ãí tváfiiãku a oãi
olemované ãern˘mi jezery únavy, studená drobná ruka
stiskne moji, rozhodnû a pevnû.

„Buì zdráv.“ Ostr˘ hlas se stopu chrapotu. Povûdom˘
hlas.

Ne, tohle není venkovská ãarodûjka, a pfii pohledu do
temn˘ch oãí si náhle vzpomínám. Moire, ãerné hedvábí se
sune dolÛ po bílé kÛÏi, rÛÏové bradavky a pfiítelÛv loket
v Ïebrech: „To je kost, co?“ V‰ichni kfiiãí a Moire pije rudé
víno, teãe jí do v˘stfiihu. „Dej mi…“ lákám ji v smíchu a ta
potvora… Nafackovala mi tenkrát, uÏ si vzpomínám.

„Dost rozko‰n˘ch vzpomínek, kolego!“ Stojí proti mnû
zachumlaná do neforemného plá‰tû a v˘smû‰nû si mû
mûfií, ãetla mi my‰lenky celou tu dobu, nervóznû si stáh-
nu rukavice, dobr˘ pozor si budu muset dát na tuhle je‰-
tûfiici, to není Ïádná hfibitovní lilie, a i kdyÏ jí Ïivot v ta-
kové dífie jistû ubral na cviku, nebezpeãná b˘t mÛÏe.

15
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„Jak jsi na tom s Ïivlovou?“ ptá se bez okolkÛ a ukazuje
bradou na blátiv˘ tok. Nûkde v dálce hfimí. 

Krãím rameny: „Nejsem specialista..“ 
K˘vne hlavou, jako bych jen stvrdil její dojem, a pak

se otoãí ke starostovi.
„V‰ichni na kopec,“ ‰tûkne. „A fofrem!“

Moire 
Mûsteãko je teì tiché, zalklé, zatemnûné strachem, jen
voda huãí. Voda. Kdo mohl, mûl by uÏ b˘t na kopci,
uplakané dûti, vzteklé Ïenské, hrãivû se modlící k Vidaro-
vi, zamlklí chlapi… Domky jsou zamãené, mezi okenice-
mi mech a lecjaké narychlo shledané hadry, i domácí ha-
vûÈ nacpaná do ko‰Û byla odvezena. Bez breku se to
neobe‰lo, i rány padly. Jak vysvûtlit, Ïe hÛl v ruce bojov-
né babiãky nezaÏene povodeÀ, Ïe niãemu nepomÛÏe,
kdyÏ se rozmoãené vepfiovice sesypou na lidské hlavy
a pohfibí je. 

Nechce se vûfiit, vím, ani Uma nechtûla, nejrad‰i by
dÛm hájila z malé vûÏiãky jako neohroÏen˘ halapartník.
TûÏko jsem jí to vysvûtlovala, Ïe do její nale‰tûné kuchy-
nû tentokrát mÛÏe vtrhnou nûco hor‰ího neÏ já v opici. 

Cennosti se nastûhovaly do patra, knihy zbylé po ‰kole
na pÛdu, snad bych je mohla teleportovat do bezpeãí, ale
nechci, jsou najednou tak zbyteãné. Kováfi odvedl mou
vranku, na pevném fiemení a silou mocí odvlekli velikou
huÀatou pasteveckou fenu, která mi lehává na prahu
loÏnice… Aj, bohové, srdce z toho bolí, dokonce i mû.

Mûsto je tiché.

V krbu na radnici praská oheÀ, choulím se v kfiesle
a v ‰eru úkosem pozoruju Desmonda. Peãlivû zastfiiÏené
kotlety a dlouhé brvy, ko‰ile z hedvábí, hubená tváfi nû-
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koho, kdo Ïije hlavnû v noci, kolik jsem znala takov˘ch,
jak je to teì malicherné, tenkrát jsem ‰la s jin˘m, pár
zl˘ch slÛvek na mou adresu, ze zklamání, ze zranûné p˘-
chy odmítnutého milence, a dnes… voda stoupá.

Nakloním se, abych se dotkla jeho ramene a…

Dvefie tfiesknou o zeì, jak je mal˘ bifiic Johan rozrazí.
„Voda sebrala Radmirovi sklad.“ 

Vyskoãím a v bûhu vidím, jak Desmond sbírá z podla-
hy svou bra‰nu.

„Pohni,“ kfiiknu netrpûlivû a lusknutím zapálím po-
chodeÀ.

Desmond 
Sedím v ‰eru svûtnice na radnici a ãekám. âekám na kfiik,
v nejistotû, cítím teì v‰ude kolem sebe strach, cítím zlé
charisma nebezpeãí skrytého ve tmû, strach z neznámé-
ho, z vody, která se pfiivalí z noci, páchnoucí a kypící,
strhne domy a naplní plíce, vody, pfied kterou není úni-
ku, která zanechá zkázu…

Oãi muÏÛ se na mû upírají s nadûjí. JenÏe co mÛÏu já?
ZadrÏet vodu? Na okamÏik, teleportovat pár lidí a pak ti-
‰it plaãící, zabránit epidemii ze tlející vody, aÏ bude po
v‰em, aÏ z mûsta zbude blátiv˘ koláã.

âlovûk nemá dovolit strachu, aby do nûj vstoupil, ano,
ale tohle je jako chvíle pfied útokem, ta nejhor‰í…

Moire se strnule dívá do plamenÛ. B˘valo to sladké dí-
tû… My‰lenky mi volky nevolky pfieskoãí k muchlování,
vsunout ruce pod prohfiát˘ plá‰È a pfiitisknout se k mûk-
kému tûlu, otevfiít jí rty a… krev se Ïene tûlem… Vidím,
Ïe sklon Ïenin˘ch ramen nezve k hrám, je pfiihrbená ja-
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ko rys tûsnû pfied skokem, zachmufiená, rty semknuté
a ruce vztaÏené k ohni v posismu ãerpání, snad bezdûã-
ném, na kámen ztvrdla orchidejka jménem Moire v mûs-
teãku nad fiekou Rainou.

Dvefie tfiesknou o zeì a Ïena se vztyãí. „Pohni...“ kfiikne
na mû. „Tanec zaãíná.“

III.

Voda pûní, bere prkenná stavení, dere se uliãkami, po ná-
ruãích polyká hlínu pod stûnami domÛ, jako by Grab-
stein podfiezávala pilou, temná nocí a ‰pínou se Raina
ujímá vlády.

Moire 
Nadávám bez pfiestání, topící se kravka zoufale mele ko-
pyty ve snaze udrÏet se nad vodou, mûla bych ‰etfiit síly,
ale místo toho ‰ílející dobytãe nechám levitovat nad hla-
dinou pûnivé bfieãky, které uÏ se nedá fiíkat fieka, a pak
straãenu hodím odbyt˘m teleportaãním kouzlem rovnou
na vr‰ek nad Grabsteinem, poraìte si, pitomci, pomyslím
si zufiivû a pfiebûhnu po pobofiené zahradní zdi. Tu‰ím, Ïe
to bude hor‰í, Ïe povodÀová vlna teprve pfiijde, brána je
vyraÏená a mûsto jako bazének se zlat˘mi karasy, bez-
branné… OhlíÏím se Desmondovi.

Peklo, mor a bûhavku na vás, lidi. Desmond znamením
zadrÏuje sloupec vody a rozcuchaná ubreãená Ïenská
s dítûtem na ruce a kozou na provázku bûÏí záplavou
smûrem k rynku, kter˘ je‰tû vykukuje z vody. Za patami
jí kfiiãí stádeãko polonah˘ch dûtí.
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Bohové, kolik takov˘ch tu je‰tû je, dûsím se, kolik tako-
v˘ch, kolik opil˘ch zÛstalo v posteli, kolik hluch˘ch stafiíkÛ
nesly‰elo, kolik dûtí nedbalé matky ve spûchu zapomnûly?!

„Desi,“ fivu, „Desi, musíme prohlédnout mûsto a dostat
odsud lidi.“

Levitaãní kouzlo mû jen tak tak udrÏí, kdyÏ se rozbûh-
nu nad kalnou pûnu povodnû.

Desmond 
Slídíme mûstem jako hladoví, celou noc, mokré boty
a ‰plhání po zdech, povolujících stfiechách, ãím dál vy-
ãerpanûj‰í stál˘mi levitaãními kouzly, evakuujeme.

Opilce, uplakanou stafienku s králíkárnou pfiestûhova-
nou do podstfie‰í, vyjevenou holãinu, co má urãitû v‰i,
sbíráme i prskající koãky, to na Moifiin popud.

Kdybych ji chtûl opravdu dobfie poznat, poznám ji dnes
v noci. Není laskavá, pfii vyklízení padají facky, ostr˘ hlas
pohání podû‰ené lidi ke spûchu, ‰piãaté nehty ryjí do
pfiedloktí pohánûn˘ch, ale stejnû jako lidi hledá i zvífiata,
kaÏd˘ chlívek, ze kterého se je‰tû nûco oz˘vá, kaÏdé po-
lomrtvé kotû je hodno jejího zájmu.

Vyãerpaná… Mokré vlasy se jí lepí k tváfii, zablácené
kalhoty ke stehnÛm, lnou ke kulatému zadku, ku‰, teì
na to není ãas. 

„Musíme za bránu.“ Chraplá ãím dál tím víc, lícní kosti jí
trãí z tváfie a oãi jsou obrovské. 

Sykne levitaãní kouzlo a já vidím, jak nizouãko uÏ je
nad hladinou. ·lápne do toho prázdna jistû a já se sunu
za ní. Za dne‰ní noc jsem se nauãil její levitaci vûfiit. Na-
uãil jsem se vûfiit i Moire samotné.
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Moire 
Mífiím k chajdám hned za mûstskou branou, cesta tam
vede trochu do kopce a moÏná, moÏná by tam zÛstal
nûkdo Ïiv˘. Vybaví se mi místo páchnoucí odpadky
a plné dûtí, slepic, mal˘ch uÀafan˘ch psÛ. Tmaví muÏi
a rozjeãené Ïenské, stále tûhotné. Jak pobalili v‰echnu
tu droboÈ? Pfiedtucha a pochybnosti mû pohánûjí. Svítá,
v botách mi ãvachtá voda a kolem nás plavou prkna
a mrtvolky drÛbeÏe, kfiivím rty. „Sajrajt, Desi… Copak
nikdy nebude ráno?“

Spla‰ky, spla‰ky se drÏí u dfievûného plotu domku, pro-
modralé bûháky slepice, která vypadá, Ïe po‰la hladem
a ne pfiemírou vody, nebezpeãnû naklánûjící se stará jab-
loÀ a zbytek domku nalepeného na zeì ‰ancí. Podivné
zvuky, z domku i od brány… hukot.

„Vypadneme, Moire.“ DesmondÛv hlas konãí v ka‰li, ale
zní rozhodnû. „Je to tady, vlna. Mizíme.“ 

UÏ uÏ mu chci dát za pravdu, kdyÏ v tom zachytím po-
hyb barevného hadru. Dûcko. Kluk. Ve v˘klenku vyse-
kaném do kamenÛ opevnûní se drÏí dûcko tak ‰estileté.
Mlãí. Mlãí a kouká. Udûlám dva kroky a popadnu pro-
mrzlé tûlíãko pod paÏi. Voda huãí. Desmond má pravdu.
Vlna. Kluk najednou zaãne kopat a ukazuje dolÛ. Na
urvaném Ïebfiíku visí ‰ediv˘ kus hadru, ne, nakláním se
z plo‰inky mokr˘ch kamenÛ, je to ‰tûnû. Ukované do
fietûzu… ‰ílené oãi a promodral˘ jazyk. Podám dítû Des-
mondovi a sehnu se ke zvífieti, znamením fieÏu fietûz,
voda huãí, jde to pomalu, jsem slabá, topící se ‰tûnû
v mysli Radmira a zoufale drápající tlapky na mém
pfiedloktí. Voda huãí.
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„Ka‰li na ãokla, dûlej. Moiro, dûlej, kurva, uteã.“ De-
sÛv hlas teì zaznívá shora, je s klukem v bezpeãí, levitu-
je metr dva nad mou hlavou. Voda huãí.

¤etûz povolí, ohlédnu se a hodím mokré klubko chlu-
pÛ vzhÛru… Voda huãí, ‰pinavá, páchnoucí, s námahou
kfiivím prsty do potfiebného posismu, nûco tûÏkého do-
padne mezi moje lopatky, jabloÀ, bleskne mi hlavou,
proud strhl jabloÀ. Padám do tmavé, mrákotné vody jako
do zlého snu. Vûtve jsou v‰ude kolem mû. V plicích pálí,
potfiebuju se nadechnout, tupé nárazy, drÏím se vûtve,
voda je v‰ude kolem mû… Zkalená, ‰pinavá, vraÏedná…
Promeditujte vodu, fiíkala vÏdycky Mistrynû Ulrika… Jak
promeditovat takovou bfieãku, mihne se mi hlavou,
a pak mnou voda uhodí o roh zatopeného domu.

Desmond 
Nakonec pfii‰la… A pfii‰la rychle. Málem se propadnu,
jak povolím pozornost a levitaãní kouzlo zeslábne. Stojím
na maliãké plo‰ince s klukem a ‰tûnûtem v náruãí a zí-
rám do vody. Pfied chvílí se Moire sklánûla nad harampá-
dím a teì… voda teãe dobr˘ch pût loktÛ nad korunou
povalené jablonû, která proudem probleskuje jako dûsivé
a nebezpeãné zvífie. Svítá.

SnaÏím se zmobilizovat zbytek sil, cítit, cítit rudovlasou
Ïenu, levitaãní kouzlo slábne, tisknu k sobû dítû i ztuhl˘
chomáã, kter˘ je moÏná je‰tû Ïiv˘, hradby jsou na mnoha
místech provalené, ale kolem zpevnûn˘ch sloupÛ je‰tû
odolávají, s námahou se vleãu k jednomu z nich, s rizi-
kem, Ïe kaÏdou chvíli levitace povolí a já spadnu do roz-
boufiené vody se ‰tûnûtem i plaãícím usmrkancem,
zhroutím se na provlhlou zeì, vytfiepu z náruãe kluka
a stisknu hrudníãek poloutopeného psa. Zachvívá se de-
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chem. Obrátím ‰tûnû na záda a tupû se dívám na holé
bfiicho. Feneãka hrabe do vzduchu kostnat˘ma noÏkama,
chce se jí Ïít. Pevnû pfiidrÏím dûcko, které zaãíná znova
nabírat k pláãi, a ohlédnu se na vodu ozáfienou úsvitem. 

„Pane…,“ o‰ije se najednou raneãek na mé hrudi, „Ïije
Lovka?“ 

„Jo.“ Zavrãím. „Lovka Ïije.“

Moire 
Jak promeditovat tuhle bfieãku, topím se, utopím se v té
smradlavé bryndû, vûtve mû nepustí nahoru, nárazy
omráãí a najdou mû na vrbû za vesnicí.

Voda, ‰pinavá, kalná, ãerná, zbûsilá, niãivá… Bohové,
Rano, moÏná jste mû neopustili tak docela… pfiijmout
du‰i té vody a nezemfiít. ·pinavá, zbûsilá, beroucí v‰ech-
no, v‰e pokr˘vající, vlasy mi plynou okolo hlavy v divém
proudu, podvolím se fiece, pfiestanu se jí bránit a pfiesta-
nu ji nenávidût. 

Téct… zbûsile, silná, nesnaÏím se uÏ dostat k hladinû,
potápím se hloub, dovnitfi, do bezpeãí… do srdce toku, vo-
da mû tiskne a vleãe, klouÏe po mnû, klouÏe se mnou,
svléká ze mû ‰aty jako nedoãkav˘ milenec… proudím, Ïe-
nu se se zbûsilou radostí z divokosti… z bûhu, z nespouta-
nosti… fieka je v‰ude ve mnû a já jsem v ní… UÏ netouÏím
po hladinû… Domy a zdi, kameny, klády, nic mi nemÛÏe
stát v cestû… ¤eka je v‰ude ve mnû a já… já jsem fiekou.

Desmond 
Na námûstí ãní z vody jen ‰títy domÛ, v patfie radnice se
tísní zachránûní, klopí hlavy pfied pohledy bifiicÛ, ktefií
komisností zakr˘vají, Ïe mají kalhoty plné strachu.

Postavím na podlahu dûcko a z pod haleny vytáhnu
‰tûnû.
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„Dal‰í… dal‰í spratek a dal‰í pes. Zatracená sbûfi! A kde
je paní Moire?“

Otoãím k Radmirovi hlavu a slova mu uváznou na
rtech.

„Je..?“ 
„Nevím, padl na ni strom a voda ji strhla. Je silná,“

snaÏím se o ní mluvit v pfiítomném ãase, „ale byla uÏ vy-
ãerpaná. Z tûch psÛ,“ kopnu vztekle podvraÈáka, kter˘ mi
oãichává botu, „z králíkÛ, z koz, ze zapomenutejch sprat-
kÛ,“ pomalu zaãínám zufiit. „Byla vyãerpaná z nevyspání,
kurva.“ 

Pfiejdu k oku a strnule zírám na tu spou‰È. V‰ude je voda.
Prohání se mûstem jako smeãka hrdlofiezÛ. Voda a pod ní
rudé vlasy, bílá kÛÏe, svûtlé bradavky jako tenkrát, hlou-
pá ãubiãka, py‰ná na rozhoupané boky, Ïenská, co umfie
kvÛli toulavému ãoklovi, kvÛli nechtûnému dûcku, Ïen-
ská, která se postaví povodni. 

A já? Hlupák, co civí s otevfienou hubou, jak rudovlasá
umírá, jak hasne plamen, ãumí se spratkem v náruãí
a nedûlá nic, vÛbec nic.

Uhodím pûstí do zdi. 
„Je mrtvá,“ zafivu a lidé se pfiikrãí.
Pevnû se opfiu o zeì a kolena pfiitáhnu k bfiichu. „Je

mrtvá,“ opakuju si ti‰e. „Mrtvá, a je to moje vina.“

Moire 
Mrtv˘ hrabo‰, blátiv˘ bfieh, z vlasÛ mi crãí bahno, kdyÏ
se zvedám z vody na úpatí kopce. Skonãila divoká honiã-
ka a já… Raina je… Raina je rozvodnûná a já jsem já.
Chvûjící se zimou, pokrytá bahnem, prázdná a vymrska-
ná jako po opici, svaly bolí a v Ïaludku jako bych mûla
kus ledu, pod nohama mi ãvachtá rozmáãená tráva. Oto-
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ãím se k mûstu, provalen˘m opevnûním vytéká voda
a nahofie nad Grabsteinem se koufií z mal˘ch ohÀÛ. Lidé
vafií snídani. S ú‰klebkem ‰lápnu do louÏe a ohlédnu se
pfies rameno. 

„Jak se teì cítí‰ ty, Raino?“ a hned si odpovím: „Plná
svinstva, ãarodûjnice, plná svinstva.“

Desmond 
Dostat lidi na vr‰ek není nic snadného, bojí se ‰lapat do
prázdna, zvífiata se vzpírají, Ïenské bulí, chlapi klejou,
pouÏiju Moifiinu metodu, rozdávám ‰tulce, fivu… mecha-
nicky, otupûle, pfiipadám si jako mûstsk˘ kat, ne jako za-
chránce, kdyÏ pfied sebou Ïenu stádeãko zmaten˘ch po
úzké lávce pfies vodu. Civím si pod nohy, ãekám záblesk
bílé paÏe, cár ãerného plá‰tû, kalhoty vodou ostfie pfiile-
pené ke klínu, kde je jim konec, tupû zírám do vody
a pak mû ani nestudí voda v holínkách, kdyÏ se brodíme
pfies louÏe.

„Nahoru!“ kfiiknu a kopnu do blábolícího pobudy, kte-
r˘ je‰tû nestaãil vystfiízlivût.

„Je‰tû jednou, a vykopu ti zuby,“ rozpfiáhnu se znovu
ke kopanci a mÛj vztek zaduní na jeho Ïebrech.

Uprchlick˘ tábor, znám to z války, vÏdycky stejn˘. Mokré
hadry vlající ve vûtru, koufi ze ‰patnû zaloÏen˘ch ohníã-
kÛ, dûti zakopávající pfies psy a podsvinãata, prázdné po-
hledy dospûl˘ch…

Padnu do provlhlého sena, které tu zbylo po poslední
tancovaãce, a starostová mi nese koufiící hrnec:

„Víno, vzácn˘ pane, to vám udûlá dobfie.“ 
Nakloním nádobu k ústÛm a piju, bezmy‰lenkovitû,

pálím si jazyk, v hlavû mi huãí, vlny zimy a tepla lomcují
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tûlem, pfiichází spánek a já se mu nebráním. Zaspat to.
Zaspat to a tfieba uÏ se neprobudit.

·um hlasÛ je náhle jin˘ a to mû vytrhne z usínání. Úz-
kostlivé pi‰tûní dûtí a zakfiiknut˘ ‰epot Ïen, hlavy otoãe-
né dolÛ.

Co se zase stalo? Nová vlna, vy‰‰í ? Nesmysl, to uÏ ne-
bude.

Vyhrabu se na nohy a stejnû jako ostatní se zadívám
dolÛ, nûkdo stoupá kopcem, nûkdo ve ‰pinavém, zablá-
ceném obleãení nebo, eh, nebo nah˘.

Tfie‰tím oãi, pod bahnem prohlédá narudlá barva vla-
sÛ, bílá kÛÏe pod rozmazan˘m pfiíkrovem bláta, odstrãím
Ïenskou v modrém ‰átku a rozbûhnu se z kopce, co to je,
bohové? 

Nemrtvá, rusalka, uÏ monstrum, které nûkdo vytáhl
kouzly z bahna? Nebo prostû Ïivá Ïena, Ïivá Moire, nahá
a ‰pinavá, ale Ïivá?

Pokyne mi unavenû rukou. „PÛjã mi plá‰È,“ ‰eptá rty sle-
pen˘mi únavou a vyãerpáním, i na fiasách má pfiilepenou
trávu, ve vlasech, na hrudi, v‰ude pfiischlé listy ostfiice,
páchnoucí bahno na l˘tkách, obejmu ji opatrnû, ale cítím,
Ïe nechce, abych ji zvednul, do‰lapuje bos˘ma nohama na
trávu a blíÏí se k lidem, vyjeven˘m a zaraÏen˘m.

Pojednou se otoãí a pfiivolá mû gestem ruky. „UkaÏ mi to-
ho psa.“

Moire 
Sedím zády opfiená o kolo vozu a pfiipadám si víc neÏ na-
há bez amuletÛ a medailonÛ, bez náu‰nic a náramkÛ, za-
halená v Desmondovû plá‰ti a v ãísi sukni, unavená
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k smrti. Pfied oãima se mi dosud míhá voda, cítím ji v sobû,
cítím její chuÈ, její pach, její zlobu. Nikdy uÏ se nebudu
v Rainû koupat za letních dnÛ, nevûdomû a s dÛvûrou,
nikdy uÏ pro mû nebude jenom vodním tokem. Je blíz-
ká… pro toho, kdo se stal její souãástí.

„Jak ses z toho dostala?“ Desmond mû drÏí za ruku ja-
ko vyhofiel˘, jako dítû.

„Meditace vody.“ Huhlám, sama si nejsem jista, jestli
jsem schopna to vysvûtlit, byÈ i kolegovi.

„Proto nemám ‰aty a nic… prostû… tekla jsem.“ Tu-
‰ím, Ïe to zní pitomû, a Desmondovi i pfies váÏnost situa-
ce ‰kube v koutcích.

Malátnû do nûj strãím. „Dej mi napít vína.“

Spala jsem? Snad jsem spala… LeÏím teì v teplém lÛÏku
ve voze, kter˘ se otfiásá. ·mátrám si rukou po tûle… na-
há, ale bláto je pryã, nadzvednu se na lokti a vidím Des-
monda. Dívá se z okna a pod oãima má stíny… kotlety uÏ
zdaleka nejsou dokonalé. Dostal zabrat, pomyslím si.

„Kam jedem?“ Trochu chraptím a mÛj vlastní hlas mi zní
cize.

„Do Adleru,“ otoãí se ke mnû Desmond.
„Za senilním Laviniem?“
„Pfiesnû tak.“
„Tam je sucho?“
„Tam je sucho,“ usmûje se na mû Desmond.
„Jsem nahá,“ pfiipomenu mu.
„Jsi pûkná! V Grabsteinu to za tebe na chvíli vezmou

jiní. V‰ichni si najednou vzpomnûli na krásnou Moire.“
„Na dûvku Moire?“
„Nymfomanku Moire…“ najednou zváÏní a nakloní se

ke mnû. „MÛÏu se tû na nûco zeptat?“
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„Jen se ptej…“ u‰klíbnu se a podepfiu si hlavu.
„Ví‰,“ odka‰le si, „Moire, ty jsi tenkrát pfiece dala skoro

kaÏdému, tak proã ne mnû?“
A já zvrátím hlavu a zaãnu se smát a smûju se a smûju

a smûju.
A v tom smíchu se pojednou zlomí nenávist k Bratr-

stvu, odpl˘vá kfieã mostÛ spálen˘ch po odchodu z hlav-
ního mûsta, ve svûtle smrti a zkázy jsou smû‰ná zlá slova
stará pár desítek let. A nedobojované boje? Je na ãase
vrátit se na kolbi‰tû.

Nymfomanka, dûvka… a co, uÏ jsem dospûlá, pomlu-
vy vyãpûly a jak by taky ne, ve mnû uÏ nezb˘vá mnoho
ze sladké holãiny, která se natfiásala pfied oãima své ‰pat-
né party.

Pomyslím na zpusto‰en˘ Grabstein, na horu práce, kte-
rá ãeká, a pohlédnu do tváfie zaraÏenému Desmondovi.

Ne sama. UÏ ne sama…, pomyslím si a pfiedloktím si
pfiitáhnu jeho hlavu k ústÛm.

„Uschneme v Adleru,“ ‰eptám, „a pak mi píchne‰, De-
si. Nenechá‰ mû trãet samotnou v té promoãené dífie, jas-
né? PomÛÏe‰ mi zahojit Grabstein a potom…“ Nad˘chnu
se santalu, jehoÏ vÛnû ulpûla v Desmondovû koÏe‰ino-
vém límci, voní velk˘m mûstem, stejnû jako pfied lety.

„KdyÏ já bych tû rad‰i…“ mumlá Desmond do pfiikr˘v-
ky a ani nevidí, jak mi smích uÏ zase cuká koutky.

IV.

Raina se pomalu stahuje z okupovan˘ch území. Tváfií se
jakoby nic, uléhá do svého koryta jako do kolébky a uÏ
se nezná k blátivé spou‰ti kolem. Mûsteãko v jejím záhy-
bu si líÏe rány, ucpává pobofiené zdi, ha‰tefií se, trochu se
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krade, trochu se obdarovává, a Uma vymetá z kuchynû
bláto a domlouvá veliké ‰edé zachmufiené fenû: „V‰ak
ona se vrátí, uvidí‰.“

A rudovlasá ãarodûjka opravdu pfiijde.
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Miluj mû
a klasy budou rÛst

lehni si se mnou do vysoké trávy
miluj mû 

a z klasÛ budou zrna
tak jak z nás nikdy ne

(Stará milostná píseÀ)

Grabstein je jako dûtsk˘ koláãek z hlíny, jako báboviãka
roz‰lápnutá nepozorn˘m chodcem. Ráda bych zÛstala,
ale za kopci leÏí hlavní mûsto, desetiletí nedofiãené vûty,
dluh. A Bratrstvo… 

Staãilo znovu pfiiãichnout k intrikám a vá‰ním, pfii-
ãichnout k nim jako k Desmondovû navonûnému límci
a touha vítûzit, touha dokázat, Ïe nemûli pravdu, kdyÏ
mû pfied lety sfoukli z dlanû mûsta, bezv˘znamné po‰tol-
ãí pírko, po‰etilé dûcko. 

Cítím svûdivé nutkání vrátit se do hry a tak… „Lino,
dohlédne‰ tu na to?“ 

„To ví‰,“ usmûje se obtloustlá Ïena, které ani kouzla
nedokáÏou ubrat kila natrvalo, a mrkne na mou, teì uÏ
vlastnû svou, hospodyni.

„Jsi je‰tû mladá, Moir, a exilu uÏ sis uÏila dost. Seber
toho svého navonûného fe‰áka a upaluj tam, kde se vafií
Ïivot.“ Dobromyslnû mû pfiivine k mohutnému poprsí,
které voní rozmar˘nem, mûkká ruka se probírá vlasy na
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mém zátylku a modré oãi hledí moudfie, zku‰enû a…
smutnû. Obû víme své, i Linu povláãel Ïivot, bûh let del‰í,
neÏ je dán ostatním. Za modrou oblohou duhovky ãeká
únava na chvíli, kdy za mnou zaklapnou dvefie.

„Umo…,“ hladím statná ramena generálky kuchynû. 
„Paní… Moire, li‰tiãko.“ I herdekbabu nûkdy pfiemo-

hou slzy, ale Uma je ráznû setfie zástûrou.
„Ale tu potvoru si vezmete s sebou!“
Velké ‰edé tûlo se mi nekompromisnû tiskne k nohám.

Skloním se k obojku a tûÏká hlava sebou sm˘kne k mé-
mu nosu, rÛÏov˘ jazyk mi omete tváfi a zafunûní mû
skropí spr‰kou slin.

„Venku uÏ ãeká koãár…“ Do Ïenského svûta znenadání
vpadne cizorod˘ element v podobû Desmonda nastroje-
ného v jezdeckém.

„Moire, dámy, já vás chápu, ale takhle se nevypravíme
nikdy.“

„Chlap, nedoãkavej chlap,“ odfrkne Uma a demon-
strativnû odná‰í své mohutné pozadí smûrem ke kuchy-
ni, kde má pfiipravené ko‰e se „svaãinou“.

„VydrÏ, bratfiíãku, uÏ brzo budete mít s Moir úplné
soukromí.“ Lina matefisk˘m pohybem naãechrá ãarodû-
jovi rukáv, Desmond se rozpaãitû o‰ije a zoufale na mû
kroutí oãima.

„Rváãku bereme s sebou,“ dorazím ho a k˘vnu bradou
k fenû, která pohybuje citliv˘m nosem a oãichává nale‰-
tûné boty. 

„To ne,“ zabûduje a Rváãka zatfiepe velikou hlavou
s u‰ima ustfiiÏen˘ma aÏ u hlavy a pak na uvítanou vrazí
Desmondovi svÛj tup˘ ãenich do rozkroku. 

âarodûjovy oãi jsou teì nev˘slovnû ztrápené…
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Moire
„KoÈátko, ty ses vÛbec nezmûnila…“ Nalíãené rty mi sje-
dou po kÛÏi.

Tady se to vÛbec nezmûnilo, myslím si zoufale a roz-
hlíÏím se po zahradû. Fontána, stan, rozko‰né letní ‰aty
a fieãi… nekoneãné, sladké…

„Ó bohové, Theodoro, tebe jsem nevidûla vûky. Ta Ïlu-
tá ti slu‰í,“ drmolím, abych zapadla, a mrkám oslnûna zá-
plavou volánÛ barvy vanilkové zmrzliny. Ty ‰aty jsou
dûsné, myslím si zufiivû a najednou vidím v Thein˘ch
oãích vztek. 

âtou, uvûdomím si, oni tu v‰ichni ãtou. Mor na to, za-
tracená sebranka.

Olíznu si rty a hlas mi klesne: „Ale upfiímnû, má milá,
volánky já nesná‰ím.“ 

Odpovûì nemusím zji‰Èovat telepaticky, pohodlnû ji
pfieãtu ve staÏeném Theodofiinû oboãí.

A má‰ to, ochechule, bleskne mi úlevnû hlavou. Ta-
neãky vám tu pfiedvádût nebudu.

„Moire, mÛÏe‰ na chvilku?“ Des mi ‰eptá do ucha a táh-
ne mû smûrem ke stanu. „Nûkdo s tebou chce mluvit…“
usmívá se tajemnû.

„Li‰tiãko.“
„Viero, ty starej…“ SlÛvko chlíve radûji spolknu, sem

se nehodí, oblak tûÏké pánské voÀavky mi plní nos
a muÏské ruce mû pevnû objímají.

„Chlíve, jen to klidnû fiekni,“ smûje se mi do ucha Vie-
ro, star˘ pfiítel, kumpán, souputník pitek a noãních her.

Postaví mû na zem. „Chybûlas mi, vyãítal jsem si, Ïe
kvÛli mnû…“
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„Nech toho,“ mávám rukou, „radûji mi fiekni, co teì
dûlá‰.“

„Ále…“ 
Zvednu oãi k jeho tváfii a vidím vrásky, drobné vráseã-

ky, které prozrazují, Ïe vûk uÏ se pfiehoupl pfies stovku,
prozrazují ‰ikovnou práci toho, kdo udrÏuje „mládí“ to-
hohle tûla, a zamrazí mû.

„Tak co dûlá‰?“
Viero se natáhne po karafû s vínem a rozpaãitû zavrãí:

„Poradce…“
Desmond mi foukne do vlasÛ… „Ano, dûlá poradce.

Králi.“
„Králi?“ Vybavím si mladíãka s fiídk˘mi plav˘mi vlasy

a roztûkan˘m pohledem. „Friedrichovi? Kolik mu uÏ
vlastnû je?“

Zmûfiím si Desmonda a Viera, rozvalené v kfieslech,
s pohledy lín˘ch hadÛ.

„O co jde?“
„Je mu uÏ skoro padesát, li‰tiãko… Dlouho jsi tu neby-

la. Friedrich málem star˘, Ïenat˘, otec ãtyfi dûtí, a na hra-
dû Ïije je‰tû sestra jeho Ïeny. Chystá se svatba…“ Slova
zÛstanou viset ve vzduchu.

„O co jde?“ zopakuju znova a ostfie.
„Moire,“ Viero mû chytne za ruku, „Moire, poprosil

jsem Desmonda, aby tû pfiivedl, protoÏe jsem tû stra‰nû
chtûl vidût, ale také proto, Ïe… Ïe se fiíká, Ïe chodí‰ do dol-
ního mûsta. âasto… a vyhlíÏejí tû tam jako smilování.“

„Na rovinu, bratfie…“ UÏ tu‰ím, kam mífií, a v ko‰íku
hrudi mû studí dech. 

„Li‰tiãko, potraty. Ví‰, Ïe to Bratrstvo zakazuje.“
„Ka‰lu na Bratrstvo. Ty Ïenské tam…“
„Ale ano, li‰tiãko.“ Viero tûÏce polkne. „Sháníme nû-

koho, kdo dûlá potraty.“
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Desmond
Tisknu dlanû na Moifiin zadek, úhlednû a zatracenû pfiilé-
havû obalen˘ ãernou látkou. Tanãíme… cítím její vztek,
její hnûv, trhan˘ pohyb její hrudi na mé. 

Moire, plamen… UÏ vím, od Ïhavé chvíle na sedadle
koãáru uÏ vím, proã musela odejít. OheÀ, kter˘ neuhasí
ani fieka. Horká hlava a neústupnost, urputná neústup-
nost nepouãitelné. Snadn˘ vztek. A neúprosné vûdomí
povinnosti.

Ach, myslel jsem, doufal, Ïe Moire poloÏí svou zrza-
vou hlavinku na moje rameno a zmírní cval. Po v‰ech
tûch smutn˘ch letech v Grabsteinu, po léãení dny babi-
ãek a nad˘mání krav si pfiece mohla uÏít pohodlné práce
v salonech, vû‰tûní ve vûcech lásky, elegantních nádobek
s elixíry…

Mûsto i cech by ji pfiivítaly s otevfienou náruãí, kdyby…

I teì cítím zkoumavé pohledy, jistû, nûkteré jen hodnotí
kfiivky skryté pod hedvábím, jiné se snaÏí dotknout po-
hublé tváfie zaclonûné hou‰tím rud˘ch vlasÛ, vyrvat ta-
jemství, my‰lenku, záchvûv emoce. ·epot, v‰ude kolem
sebe cítím ‰epot cizích myslí.

Kdyby… ano, proã musí Moire do dolního mûsta? KdyÏ
poprvé vzala Rváãku na fiemen a vyrazila, ãekal jsem pfii
rudém vínû. Pfii‰la v noci, vyãerpaná, páchnoucí koufiem,
spálen˘m lojem, vanem laciné krãmy. A její ruce, unave-
né, jako bez Ïivota.

Pak se tak vracela ãasto, kdyÏ pfiicházela domÛ, od
vchodu se ãasto odlepil stín a v laboratofii se stfiídali pora-
nûní rváãi s úsmûvy kfieãovit˘mi bolestí, holky s popla‰e-
n˘ma oãima i dûvky, kter˘m se pod oloupanou drzostí
z náhle omládl˘ch tváfií ‰klebil strach.
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„NemÛÏe‰ je sem vodit,“ fiekl jsem tehdy, a ona sloÏila
ruce do klína. Pohled jako d˘ka. „Dobfie,“ odpovûdûla.
„Dobfie, ale tohle je moje práce.“

Vûdûl jsem, vidûl, tu‰il, Ïe vût‰ina její magie, její tvrdé,
stravující práce, se dûje v ulicích a komorách dolního
mûsta. Ghetto… a Moire s Rváãkou v patách, drobná Ïe-
na s fenou dosahující jí aÏ k pasu, se toulala ulicemi. Pta-
la se, mluvila, léãila a… také zabíjela. Potraty knûÏí zapo-
vídají, ale kaÏd˘ z nás uÏ obãas… Obãas. Ano, jedna Ïena
je zatracenû málo na zahojení ran poloviny mûsta.

Ale pfiiná‰ela i jinou práci… staré knihy ze zapadl˘ch
vete‰nictví, pomatené básnû, slepce drnkající podivné
melodie.

„Mluví zajímavû, poslouchej,“ smála se, kdyÏ jsem se
ptal.

Hudba skonãí trylkem a já pfiitisknu úzk˘ pas své taneã-
nice. „Moire, plameni,“ chraptím.

„Dej mi pusu,“ zvedne ke mnû tmavé oãi, a kdyÏ se
skloním k jejím rtÛm, pfiitáhne mû za vlasy na spánku. 

„Ka‰li na tu sebranku,“ sykne mi do ucha a já poslechnu.

Moire
Skoro jako za star˘ch ãasÛ. Závûsy se pohybují v mírném
vánku, svíce hofií a muÏi se choulí v kfieslech. Stejní mu-
Ïi. Jen slova jsou jiná.

„Neudûlám to, Viero, je to svinstvo. Najdûte na to jiné-
ho.“

„Moire, má milá, vidí‰ to ‰patnû. KoneckoncÛ, to dûv-
ãe za nic nemÛÏe, je stejnû ubohé jako ty tvé pobûhlice.
Potfiebuje pomoc, pfiítelkyni.“

„Pomoc potfiebuje hlavnû Friedrich, Ïe?“ zasyãím zle.
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„Ten potfiebuje udat panenku nepo‰kozenou, panen-
skou, neobjeÏdûné hfiíbû. I kdyÏ ji uÏ uãil chodit pod sed-
lem, co?“

„Moire…“ Desmond vstane a obejme mû kolem ra-
men… podráÏdûnû jeho ruku shodím a on se odtáhne.

„Moir, je to hor‰í… Ty ví‰, Ïe knûÏí potraty zakazují
a Friedrich je, kromû jin˘ch vlastností, také povûrãiv˘.
Bude jim naslouchat a aÏ vezmou tvé oveãky na muãidla,
budou mluvit a ty… bude‰ mít dost práce, abys zachránila
sebe. Vyhodí tû z Bratrstva, vyhnanství, znova… Moire,
já tû prosím…“ Má vydû‰en˘ hlas. Hlava mû bolí.

Viero odka‰le. „KdyÏ odmítne‰, dokáÏu zafiídit, abys
mûla ãas odejít a abys mûla kam. Slibuju. Ale to dûvãe si
pak vezme do parády nûkdo jin˘, za peníze, za hodnû pe-
nûz to udûlá kde kdo. Králova ‰vagrová, králÛv tajn˘
hfiích. UÏ jen znalost toho tajemství dává moc. A navíc,
to dûvãe za to nemÛÏe. Aloisia je hodná holka, jen trochu
osamûlá. Vyrostla tu, zná ho odmaliãka, a tak…“

„Ano, zná ho odmaliãka a on jí zneuÏije. Král. Ten par-
chant, ten parchant mizernej. Proã mám tahat z bryndy
zrovna jeho?“ podívám se vztekle na své spoleãníky. Mlãí…

„Kolik Ïe jí je?“
„âtrnáct.“
„Jak dlouho o tom ví?“
„Déle neÏ od posledního novoluní.“
„Není ãas. âím déle to bude trvat, tím hÛfi. A navíc,

jestli si Ïenich pfiiveze své ãarodûje, bude zatracenû tûÏké
vydávat tu dûvenku za pannu. UÏ teì, natoÏ kdyÏ tomu
dáme je‰tû mûsíc. Chci mluvit s králem, Viero. Ze v‰eho
nejdfiív chci mluvit s ním.“
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Desmond
„Desmonde, ta tvá mladá dáma, ta si nadûlala velké ne-
pfiíjemnosti… A tak brzo po návratu…“ Slova zÛstanou
viset ve vzduchu a já bloudím oãima po místnosti. Ignáci-
ova pfiepychová pracovna je plná svazkÛ… Knihy? Kde-
pak, ‰klebím se v duchu, záznamy o pfiíspûvcích, berních
a nemovitostech Bratrstva…

„Nepfiíjemnosti?“ fieknu pomalu. „Snad. Je to velmi
tvrdû pracující Ïena, zvyklá se rozhodovat po svém. Byla
jedinou rezidentkou Grabsteinu dlouho.“

„Ano, pfiíli‰ dlouho. Na‰e milá Moire zapomnûla, Ïe
stále podléhá stanovám Bratrstva, Ïe je jimi vázána. To
její, ehm, andûlíãkafiení jí mÛÏe velmi znepfiíjemnit Ïivot
a bylo by dobfie, kdyby si to, ehm, uvûdomila.“ Hlas
pfiedstaveného Bratrstva se táhne jako cukrová ka‰e, je-
dovatá cukrová ka‰e. Velmi hezk˘ muÏ, kulantní, to je to
pravé slovo. Hladk˘.

„Myslím, Ïe si Moire velmi dobfie uvûdomuje dÛsled-
ky své práce, Mistfie Ignácie. V podmínkách dolního
mûsta, v tûch chudinsk˘ch barácích dûlá, co mÛÏe. Ru-
ku na srdce, Mistfie, nedokáÏí uÏivit ani dûti, které mají,
natoÏ…“

„Mil˘ Desmonde, stanovy hovofií jasnû. Îádná vyhá-
nûní plodu. A ta mladá dáma to dûlá na potkání, bez-
úplatnû… To naru‰uje mravnost i fiád.“ Do cukerné ka-
‰e pfiibylo jedu. „Vyfiiì své malé pfiítelkyni, Ïe by mûla
zváÏit, zda ji setrvání v Bratrstvu a ochrana, kterou jí
Bratrstvo poskytuje, zavazuje alespoÀ k tomu, aby se
fiídila dobr˘mi radami, které jí dáváme. V opaãném pfií-
padû si myjeme ruce, myjeme si ruce se v‰emi dÛsled-
ky.“

Vstanu… „Chápu,“ fiíkám tûÏce, „vyfiídím jí va‰e sta-
noviska.“
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ZaÏloutlé papíry v koÏen˘ch ‰anonech voní stáfiím,
kdyÏ je míjím. Peníze, cinkavé mince, které pfiitékají do
pokladny… 

„Synu,“ nasládl˘ hlas mû zastaví, kdyÏ sahám po klice,
„fiekni své zrzeãce, aby si uvûdomila, co král pro Bratr-
stvo dûlá, a zafiídila se podle toho. Ostatnû, její nerozváÏ-
nost by mûla nepfiíjemné následky i pro tebe, Desmonde,
a ty tohle krásné mûsto pfiece nechce‰ opustit.“

Nemám uÏ sílu neÏ k˘vnout a zavfiít za sebou dvefie.
Na chodbû zvednu pûst k ústÛm. Máme tohle je‰tû vÛbec
zapotfiebí?

Moire
Na chudobû je nejhor‰í ten pach. ·pína a sbírané mléko,
kvasnicov˘ závan ‰patné kofialky… 

„Magdaleno, jsou tu je‰tû nûjaké?“ ·enk˘fika vybíhá
pfied krãmu a její malá dcerka mi leze na klín. 

„Teto, udûlej mot˘lka.“ Zmofienû se na ni podívám, ale
pak fouknu do kornoutu dlanû a tmavou místností se za-
tfiepetají barevná kfiídla, míhají se chvíli v chabém svûtle,
které dopadá pfies voskovan˘ pergamen v oknech, a pak
zmizí. 

„Teto, proã uÏ jsou pryã?“ Dûtská ústa se krabatí
k pláãi.

„Není teì jejich ãas, holãiãko, a taky tady nemají Ïád-
né kytky.“

„Je‰tû…“
„Ne,“ shodím dûcko z klína a vstanu. „Mám je‰tû práci,

ví‰. Magdaleno…“
„UÏ bûÏím…“ Magdalena vstoupí do místnosti a v pa-

tách jí capká mládû sotva odrostlé.
„Podívá‰ se na ni, Moire?“
„Coby ne…“
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·enk˘fika u‰tûdfií své malé pohlavek a pak vrazí ‰tulec
i dívce, které pfii‰la s ní. „Mazej ven, pískle, a ty se narov-
nej a pûknû fiekni paní Moire, jak to bylo.“

„Vezmu si ji vedle…“ Beru dûvãe za loket a vedu ji ke
dvefiím do komory, jediné místnosti v celém hostinci,
která nemá oãouzené stûny. I bílá mÛÏe nûkdy vypadat
zlovûstnû.

„Mám podezfiení, Ïe s ní její táta, no, v‰ak ví‰ co.“
„Bohové,“ vzdychnu, „bohové nemilosrdní.“ Myslí mi

probûhne vzpomínka na dívku Aloisii, smutnící stejnû ja-
ko tohle umounûné dûvãe jen o kus dál ve zdech mûsta. 

„Mor na to v‰echno.“

„Ty, Magdo,“ oãi‰Èuju si nad plamenem svíãky ruce, „ne-
ptal se tady nûkdo po mnû? V‰ak ví‰, bifiici, knûÏí, stráÏ?“ 

Upracovaná ruka Ïehná ochrann˘m gestem. „Je‰tû to
tak. Nikdo tu nebyl.“

„A nebyl nikdo ze zdej‰ích u nich? V ‰atlavû, u v˘sle-
chu?“

„To má‰ tûÏké, má milá.“ Lavice zaskfiípe, jak na ni
Magdalena spustí svÛj dÛkladn˘ zadek. „Trajdaleny jsou
u nich pofiád. KaÏdou chvíli se nûkterá vrátí se zmalova-
n˘m hfibetem, je to uÏ holt taková práce.“

„Hmm. Jistû.“
„Má‰ kvÛli nám nûjaké nepfiíjemnosti, ãarodûjko? Ví‰,

v‰ichni si uÏ zvykli, Ïe pfiijde‰ a fiekne‰, co a jak. Oni to
tam u vás nechtûjí?“ Má starostlivé srdce, tahle plavovla-
sá hostinská, a hodnû ‰iroké. Tak ‰iroké, Ïe se do nûj ve-
jdou v‰ichni flamendfii, co jich zdej‰í ãtvrÈ má. Také uÏ
jsem jí pomáhala, aby pod stfiechu nepfiibylo dal‰í dûcko,
k jejím pûti dûtem dal‰í hladov˘ krk.

Dívám se na své ruce sloÏené v klínû. Mockrát pozvaly
dítû do Ïivota a mnohokrát také zavfiely dvefie. Dolní

38

Neomillnerová - zlom  22.1.2008 11:49  Stránka 38



âas, kdy klasy dozrají

mûsto mi dává málo pfiíleÏitostí otevfiít dûtem dvefie svû-
ta, tady Ïivot není dar, ale jho, a Ïivot poÏírá ty nejslab‰í.
Dûti.

„PÛjdu, Magdaleno,“ dotknu se jejího ramene. „Jsem
unavená.“

„Moire, nepfiijdou bifiici? Mám dûti, v‰ak ví‰…“
„JistûÏe nepfiijdou, co je jim po nás,“ usmûju se nu-

cenû. 
„A ta malá, byla v tom…?“
Jen potfiesou hlavou.
„TakÏe byla.“
Co mám na to fiíct?
Písknu na Rváãku, pospávající v koutû, a vracíme se

domÛ úzkou ulicí mezi domky, sly‰ím kfiik, rány, vzde-
chy… Nikdy to neskonãí, nikdy, pomyslím si. 

Desmond
„Pfiijde?“ Viero má napjat˘ hlas a ani v˘bornû o‰etfiené
víno nemÛÏe udûlat na‰i schÛzku pfiíjemnou.

„Pfiijde ke králi?“
„¤ekla, Ïe ano, a ona málokdy lÏe. Pfiijde uÏ kvÛli to-

mu dûvãeti.“
„Díky bohÛm. Nûjaká z tûch, které ‚o‰etfiila‘, cosi plácla

v arestu a knûÏí brzo spustí povyk. Moire potfiebuje krá-
le. Musí…“

„To pfied ní nefiíkej, tohle slovo. Zapomnûls? Nemusí
nic.“ U‰klíbnu se, i kdyÏ to není veselé, pfii vzpomínce na
zufiící Moire, na Moire rozbíjející sklenice a vázy ve vzte-
ku z toho, Ïe jsem fiekl, Ïe musí… na tmavé oãi v hnûvu.

„Tedy nemusí…, ale bude lep‰í, kdyÏ pÛjde. Jak je na
tom se Silou? Zvládne…“

„Vyhnání plodu?“ skoãím mu do fieãi „To jistû. Vidûls
nûkdy její levitaci? Materializace? Îádné knihy, plá‰tû,

39

Neomillnerová - zlom  22.1.2008 11:49  Stránka 39



Petra Neomillnerová / Vlastní krev

meãe, hÛlky, syãí si pro sebe nûjaká zaklínadla a jde jí to.
V‰echno jde té na‰í zrzce.“

Viero usrkne vína. „Já vím. Nemûli jsme ji nechat ode-
jít. Ten Grabstein…“

„Jí sv˘m zpÛsobem prospûl. Kdyby zÛstala tady, byl by
to jen dal‰í zdej‰í kvût. Mastiãky a karty, takhle…“

„Takhle máme v revíru dravce. Udûlejme v‰echno pro
to, aby v na‰em revíru mohl zÛstat. Desi,“ Viero mi nalé-
havû stiskne ruku, „pfiemluv ji, ukecej, naslibuj jí cokoli,
aÈ na tu schÛzku s králem pfiijde. Pfiemluv ji, nebo na na-
‰i li‰tiãku vytroubûj halali.“

Moire
„Pane?“ Za ta léta, co jsem ho nevidûla, se z trucovitého
plachého mládeneãka stal trucovit˘ muÏ, kter˘ svou pla-
chost skr˘vá za aroganci trÛnu. Ramena ‰iroká vycpáv-
kou a nauãená póza toho, kdo velí. NeduÏivé tûlo a du‰e
uskfiípnutá v sametovém kabátci. Král.

„Jistû ví‰, proã jsem tû pozval, Paní…“ Mentorsk˘, po-
v˘‰en˘ tón vrchnosti k poddanému mû u‰tkne vzte-
kem…

„Jistû,“ fieknu laskav˘m, matefisk˘m hlasem, „potfie-
buje‰ moje pfiispûní v choulostivé situaci, Friedrichu.“ 

Nehodím se ke dvoru, nehodím, ale takov˘ cucák,
taková nicka, která se válí po dûvãeti z pfiíznû, mû nebu-
de… Klid, ‰eptám v duchu a tlak v hrdle pomalu ustupuje. 

„Znám tû od dûtství, Friedrichu,“ artikuluju zpûvavû
a králova ústa opou‰tí zlobn˘ v˘raz, oãi mûknou. Nemûl
ses se mnou scházet o samotû, hlupáku. Na vzdorovité
namy‰lence se nemusí s fortelem.

„Ano, zná‰,“ fiekne skoro pfiekvapenû. „¤íkali, Ïe umí‰
pomoct od…,“ zarazí se. 

K˘vnu. „Ano, umím. NeublíÏím té dívence.“
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MoÏná nevûdomky nabízím muÏi stéblo, poslední zá-
chranu pfied ztrátou tváfie, pfied zjevením o‰klivé pravdy
chladu a sobectví.

„Nemusí‰ se o ni bát, Friedrichu.“ Sama jsem ukonej-
‰ena hlazením hlasu, jako by zpívání pÛsobilo i na toho,
kdo ho uÏívá. 

„Nikdo se to nesmí dozvûdût.“
Smífilivost pfiivolaná hlasem je pryã.
„Chápu. Nic jiného jsem ani neoãekávala. Budu dis-

krétní.“ Stejnû to vûdí v‰ichni, kdoÏ to vûdût potfiebovali,
chlapãe. Nic se neutají.

„A svatební noc?“ Mne si zamy‰lenû nos, uÏ nejde
o dûvãe, ale o spojenectví, státnick˘ akt, kde du‰e nedo-
zrálé Ïáby není dÛleÏitá.

„Îenich nepozná nic, báby, pokud ji nechá prohléd-
nout, taky ne. Lidé z mého cechu… mohou mít podezfiení,
pokud budou dobfií. A navíc, bude to vûdût ona. Pokud jí
nevymaÏu pamûÈ. Králi, není to hra. A rizika existují.“

„Pokud se nûco stane, tak…“
„… tak se budu snaÏit zmírnit následky pro to dûvãe.

Víc ti neslíbím.“
Nechce se mi znovu zpívat… Pfiíli‰ se zlobím. Skoro

chci, aby mû Friedrich napadl, aby mi vyhroÏoval, má
nechuÈ k nûmu vzrÛstá…

„¤íkali, Ïe jsi nejlep‰í…“
„Nejlep‰í by bylo to dítû nepoãít,“ fieknu ti‰e.
Tváfi mu zkfiiví strach. „Myslí‰, Ïe bohové…, Ïe boho-

vé se mohou zlobit? Dám vystavût chrám.“
„Dej vystavût sirotãinec, králi. Chrám nepomÛÏe.“ Ta-

kov˘ hlupák.
„A bohové?“
„Dívají se na hor‰í vûci, pfieÏijí i tohle. Zaveì mû k to-

mu dûcku… Nemáme ãas.“
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Desmond
Sedím, pfied sebou kfii‰Èálovou kouli, a váhám… Dívat se,
a moÏná vidût, jak Moire zufií, jak niãí nadûje na klidn˘
Ïivot ve mûstû, líné procházky po nábfieÏí, veãery s dob-
r˘m vínem v pokojném svûtle svíãek?

Rozhlédnu se kolem sebe. Známé zdi, koberec z Muta-
ry, gobelíny. Vyfiezávan˘ regál s brou‰en˘mi lahviãkami
a kfieslo vyfiezané do takfika Ïensk˘ch forem. Domov. 

Îivot byl klidn˘, neÏ pfii‰la Moire. Plamen… Je pûkné
nespávat sám, je pfiíjemné vést dlouhé debaty, veãer,
kdyÏ závûsy probleskuje zapadající slunce, je povzbuzují-
cí mít jistotu v jiné ruce neÏ ve své vlastní. Ale ten vûãn˘
neklid, strach, Ïe ji horká hlava zavede do podivn˘ch
konãin, úzkost.

Nerozhodnû zdvihnu nad kouli dlaÀ a najednou vedle
mû stojí Rváãka. Nepfiirostla mi nijak k srdci, hfimotné
slintající a pelichající zvífie, které se objevuje v loÏnici
v nejnevhodnûj‰ích chvílích a vrãí se zuby nebezpeãnû
blízko nûkter˘ch m˘ch partií, niãitelka úzkostlivého po-
fiádku, kter˘ tu vÏdycky panoval, ale teì, teì pfiitáhnu
její hlavu ke své a fena nenakrãí ãenich a neukáÏe zuby,
ale konej‰ivû se ke mnû pfiitiskne. 

„Rváãko, co to ta tvá bláznivá paní zas dûlá?“
Zvífie horlivû funí a líÏe mi ucho, ostré ‰edobílé chlupy

se sná‰ejí na kfieslo a já se koneãnû odhodlám, mávnu
rukou a kfii‰Èál se zatáhne mlhou, ze které se pomalu no-
fií místnost, napjaté tváfie, Moire se naklání ke králi… 

Mûl bych jí pomoci, kdyÏ jsem nepomohl proti roz-
vodnûné fiece, kdyÏ jsem se bál, Ïe nevyÏádaná starostli-
vost by se dotkla hrdosti rudovlasé víc, neÏ by mi odpus-
tila. Mûl bych jí pomoci, protoÏe ten stud nad nepodanou
rukou nechci znovu zaÏít.
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