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Staré náhrobky a mohyly se vyskytují v‰ude.
I tam, kde dnes zraje p‰enice, leÏela kdys mrtvá
tûla, vozy, jeÏ jedou po cestû, ve skuteãnosti ra-
chotí po Ïebrech padl˘ch, a mûstská radnice se
tyãí nad hroby zemfiel˘ch pfii dávném moru. Do-
konce i v nejhlub‰ím pralese, kam je stûÏí pro-
niknout i zku‰enému lovci, se nacházejí prastará
pohfiebi‰tû. Smrt je stejnû v‰udypfiítomná jako Ïi-
vot, pouze ji pfies nûj obãas b˘vá ménû vidût.
V‰echna ta místa smrti spojuje skuteãnost, Ïe na
nich Ïivot konãí, a pfiece právû na jednom z nich
ãísi Ïivot zaãal…

Lela Arleovna: 
Tfii eseje o v‰udypfiítomném – Smrt
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Kapitola 1.

Zlatý plamen

Na severov˘chodû Bardenského pralesa leÏí nízk˘ kopec,
porostl˘ suchou Ïlutou travou, a jen podle nahrubo
opracovaného kamene, jenÏ stfieÏí vstup, lze poznat, Ïe
se uvnitfi skr˘vá hrobka. Lidé na to místo zabloudí pou-
ze zfiídka, neboÈ v‰ude kolem se rozkládá pravá nepro-
stupná hou‰tina. Vlastnû jen málokdo má vÛbec tu‰ení,
Ïe mezi hust˘mi trnit˘mi kefii, spadan˘mi, napÛl
ztrouchnivûl˘mi kmeny stromÛ, hromadami zetlelého
listí a pod baldach˘nem rozloÏit˘ch zelen˘ch korun je
moÏné objevit takovou holinu. 

Pod povrchem se nachází pohfiební komora ve tvaru
vejce a v ní deset katafalkÛ z mramoru. Na víkách jsou
vytesány podoby jejich vûãn˘ch obyvatel a v hlavách
jim stojí v kamenn˘ch stojanech upevnûné praporce
z pomalu se rozpadající látky. Na praporcích jsou vy‰ité
barevné znaky dávno vymfiel˘ch rodÛ. Celá staletí na
vydláÏdûnou zem sedal prach a ticho nenaru‰il sebe-
men‰í zvuk. Ti mrtví nespali, neodpoãívali, jak se fiíká,
oni prostû jiÏ nebyli. Tak naã ta vzletná pfiirovnání, naã
to lhaní? Smrt není spánek, není to pfiíjemn˘ odpoãi-
nek, není to nûco, je to nic.

Sedm˘ den po podzimní rovnodennosti se v‰ak v hrob-
ce kdosi probudil a ticho poru‰il. 

Francová 3 - zlom  29.8.1956 23:48  Stránka 7



Karolina Francová

Procitl v naprosté temnotû, ale nijak ho to nevydûsilo.
Chvíli prostû jen klidnû leÏel a neh˘bal se. Pak opatrnû
sáhl vedle sebe a vydal se na prÛzkum koneãky prstÛ.
Nahmatal nûco hladkého a podlouhlého, a v˘‰, hned
vedle své hlavy, kulat˘ pfiedmût s nûkolika dûrami. Po-
zvedl paÏe nad sebe a narazil na pfiekáÏku, dal‰í zábrany
leÏely sotva pÛl lokte od nûj nalevo i napravo. Nacházel
se v pomûrnû malém a uzavfieném prostoru. Zapfiel se
obûma dlanûmi do desky nad sebou a zatlaãil. Pohnula
se. Zatlaãil tedy víc; vzápûtí se svezla stranou a s racho-
tem spadla nûkam dolÛ. Svûtlo se neobjevilo, ale mohl
se posadit. 

Vstal a opatrnû vystoupil ze svého úkrytu. Shora
k nûmu pronikal slab˘ paprsek svûtla, a tak na nic neãe-
kal a vydal se po nûkolika schodech k nûmu. Do‰el ke
‰kvífie mezi stûnou a kamenem, kter˘ zakr˘val otvor
v ní. Zachytil kámen prsty a pokusil se ho odvalit, ale to
bylo nad síly jediného muÏe. Obrátil se tedy zpût, aby se
poohlédl po nûãem, ãím by si vypomohl. A tehdy v ne-
zfietelném svûtle poprvé spatfiil náhrobky, vãetnû toho,
z nûjÏ pfied chvílí sám vystoupil.

Poprvé mu hlavou bleskla otázka, co tam vlastnû dûlá
a kdo ho zaÏiva pohfibil mezi mrtv˘mi. Tu v‰ak vzápûtí
následoval mnohem zásadnûj‰í zmatek. S narÛstající
panikou si totiÏ uvûdomil, Ïe si nepamatuje vÛbec nic.
NejenÏe nemûl nejmen‰í pfiedstavu, jak se dostal do
hrobky, ale nevzpomínal si ani, odkud pochází, kdo je,
a dokonce neznal ani své jméno. Prázdnota v jeho mysli
byla tak dokonalá, Ïe kdyby nevidûl vlastní tûlo a nemohl
se ho dotknout, nemusel dost dobfie vÛbec existovat.

Pfiejel si dlaní po tváfii, na krátkou chvíli sevfiel v hrsti
vlasy a podíval se na své ruce, jako by hledal jistotu. Ne-
znal je. Nepoznával svÛj odûv, netu‰il, kde ho koupil

8

Francová 3 - zlom  29.8.1956 23:48  Stránka 8



Zlat˘ plamen

a jak dlouho ho nosil ãi jestli jej dostal od nûkoho da-
rem. Ba co hÛfi, nepoznával ani ‰perk, kter˘ mu pokr˘-
val prsty a hfibet pravé ruky, a aspoÀ na ten by si snad
vzpomenout mûl. Odûv lidé nosili z nutnosti, ale ‰perky
kvÛli vztahÛm ãi pocitÛm, kvÛli vzpomínkám. Zlaté pás-
ky, které mu ke hfibetu ruky a k zápûstí pevnû poutaly
tenkou destiãku z jantaru, mu mûly nûco nebo nûkoho
pfiipomínat. A on si to nepamatoval. Nepamatoval.

V danou chvíli ho zatarasen˘ v˘chod pfiestal zajímat.
Nûkde tam pfiece muselo b˘t cosi, co by mu pomohlo
zjistit nûco o nûm. 

Vrátil se zpût k otevfienému náhrobku. MoÏná ho do-
vnitfi zavfieli s nûãím, co mu patfiilo. Nepochyboval, Ïe
ho museli uvûznit násilím ãi lstí. Nikdo s trochou zdra-
vého rozumu by si takové místo na nocleh nevybral
dobrovolnû. Jak˘si tich˘ hlásek v jeho nitru v‰ak ne-
smûle ‰eptal: A jak si mÛÏe‰ b˘t jist˘, Ïe má‰ zdrav˘ rozum?
Tfieba jsi ho dávno pozbyl. Tfieba jsi sem opravdu pfii‰el sám –
v záchvatu ‰ílenství.

Peãlivû prohlédl kaÏdiãkou píì vnitfiku, ale kromû
star˘ch kostí, lebky s prázdn˘mi oãními dÛlky, zvet‰e-
l˘ch hadrÛ a zrezl˘ch zbraní nena‰el nic, co by mu moh-
lo napovûdût. Vzhlédl k praporci mrtvého. Pod Ïlut˘m
kalichem v kruhu na nûm stála slova: JANNI – ZLAT¯
PLAMEN. Získal tak aspoÀ nûco – jméno. Tomu mrtvé-
mu totiÏ urãitû chybût nebude. Pak si kromû jména pfii-
vlastnil i Ïeleznou násadu praporce, s její pomocí odvalil
kámen od vchodu a vy‰el na slunce.

Les se táhl na v‰echny strany a konec nebylo vidût.
Nevûdûl-li, odkud pochází, tûÏko se mohl správnû roz-
hodnout, na jakou stranu se má vydat, aby se vrátil
domÛ. Posadil se pfied vstupem do hrobky na zem a ne-
rozhodnû se rozhlíÏel. Snad to bylo znamení, Ïe právû

9
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v tu chvíli paprsky ranního slunce dopadly na kámen na
jeho ruce a vystfielily západním smûrem. A i kdyby to
znamení nebylo, tento smûr byl stejnû dobr˘ jako kaÏd˘
jin˘, a tak sebûhl dolÛ z vyv˘‰eniny a ponofiil se do
hustého podrostu. 

V neschÛdném terénu se mu ne‰lo nijak dobfie. Mûk-
ká pÛda mu klouzala pod nohama, trní mu poniãilo
odûv a na pokoÏce zanechalo hluboké ‰krábance, spa-
dané kmeny stromÛ, balvany a potoky mu kfiíÏily cestu.
Pokraãoval jen pomalu, ale ‰el bez pfiestávky pofiád dál,
i kdyÏ se k veãeru zatáhlo a zaãalo pr‰et. AÏ noc mu
znemoÏnila pokraãovat, ve tmû nevidûl na krok. Zasta-
vil se, kde zrovna byl, schoulil se na zemi a ãekal na ro-
zednûní.

Celou dlouhou noc hledûl na temné vûtve, které se
pot˘kaly s vûtrem a sténaly, a snaÏil se vzpomenout si,
aby vûdûl co dál, ale to mu místo vzpomínek pfiineslo
jen narÛstající zneklidnûní. KdyÏ koneãnû vy‰lo slun-
ce, s úlevou se zvedl a smetl z plá‰tû staré listí a mo-
krou hlínu. Jakmile v‰ak vykroãil k hou‰tí, aby pokra-
ãoval v cestû, vûtve se samy od sebe rozhrnuly a pfied
ním stanul neznám˘ muÏ. VÛbec ho nesly‰el pfiicházet,
tak ti‰e se pohyboval, ale ten druh˘ byl pfiekvapen˘ úpl-
nû stejnû. 

„U v‰ech rohatejch,“ vykfiikl neznám˘ a vytasil dlou-
h˘ nÛÏ. Z jeho tváfie nebylo vidût skoro nic, dlouhé
a zcuchané vlasy mûl jen nedbale svázané kusem pro-
vázku a na bradû se jeÏil dlouh˘ vous. Byl odûn˘ do
kÛÏe a hnûdozeleného plátna, takÏe se mezi stromy sko-
ro ztrácel. Pfies rameno mûl na popruhu pfiehozenou
ku‰i a balík koÏe‰in. Pak ale jeho pohled sklouzl na Jan-
niho ruku a napûtí se vytratilo. „Tys mû teda vydûsil.
Skovává‰ se tady, co? No, já vlastnû taky. Co se‰ zaã?“

10
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„Jmenuji se Janni,“ odpovûdûl, a cizí jméno mu pfies
rty pfie‰lo tak hladce, jako by bylo jeho vlastní.

„Takovejch je,“ u‰klíbl se zarostl˘ chlap. „Janni vod-
kaì?“

„Z Velkého Újezdu,“ lhal Janni bez zachvûní. Nedoká-
zal si vzpomenout na Ïádné existující mûsto nebo vesni-
ci, ale doufal, Ïe zvolil natolik obecné pojmenování, Ïe
to neznámého nezarazí. Pak poloÏil vlastní otázku, aby
pfiede‰el té dal‰í jeho. „A kdo jsi ty?“

„Já jsem Kemes Lovec, urãitû si vo mnû uÏ sly‰el.“
„Myslím, Ïe ne,“ odpovûdûl. Lovec ho pfievy‰oval sko-

ro o hlavu a Janni netu‰il, jestli je to tím, Ïe on sám je
tak malého vzrÛstu, nebo je Kemes prostû pfierostl˘.

„Bohové!“ zvolal muÏ. „A vodkaì si spadl?! Z mûsíce?“
„Tfieba jen nejsi tak slavn˘, jak si namlouvá‰,“ opáãil

Janni. 
„Ty velkohubej fakane!“ vykfiikl muÏ, ale bylo znát,

Ïe se vlastnû nezlobí, spí‰ vypadal pobavenû. Jako by
si byl jist˘, Ïe ho Janni jen popichuje a ve skuteãnosti
jeho jméno i povûst dobfie zná. „Proã bych se teda ji-
nak ukrejval v lesích, kdyby kaÏdej v t˘dle zemi ne-
znal vrchního lovãího Maretty Moudr˘, nejvût‰í vûd-
my v‰ech dob, budiÏ jí zemû lehká? Kdyby mû
Modrásci dopadli, hnedka bysem mûl vo zábavu po-
staráno.“

„A to nemá‰ strach, Ïe já k nim také patfiím?“ u‰klíbl
se Janni. Co se jeho t˘kalo, mohla to totiÏ b˘t docela
dobfie pravda. O svém pÛvodu nevûdûl vÛbec nic.

„Tak za prvnû, ty smrade, i kdybys k nim patfiil, co bys
mi asi tak mohl, co?!“ vrátil mu to muÏ. „A za druh˘,
dyÏ se tak dívám na tvoji pravaãku, fiekl bych, Ïe má‰
mnohem lepãí dÛvody se tady skovávat neÏ já. Nejsem
padlej na hlavu, ne? Kdy pfiijala tvoji pfiísahu?“

11
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Janni udivenû pohlédl na svÛj ‰perk. „Má‰ na mysli
tohle?“ odvûtil ledabyle.

„To si pi‰, Ïe to mám na mysli. Moc vás po masakru
v Tolevû nezÛstalo, co? Sly‰el sem, Ïe si s váma Modrás-
ci kapku pohráli, neÏ to skoncovali. Jo, politika, to je
sakra hnusná sviÀárna, to jo. Jak ses z toho dostal?“

„Zrovna jsem byl na cestách,“ odpovûdûl Janni opatr-
nû. Potfieboval se dozvûdût, na co muÏ naráÏí, ale nepfii-
padalo mu moudré vyptávat se pfiíli‰ okatû.

„Tak tomu se fiiká parádní klika,“ k˘vl chlápek hla-
vou. „A kam má‰ namífieno?“

„A kam ty?“ rozhodl se Janni znovu vyhnout odpo-
vûdi, kterou nemûl.

„Chápu, ve tv˘ pozici je asi úplnû jedno, kam zaleze‰.
Já mám kousek vodsaì nûjak˘ zafiizování, tak poì klid-
nû se mnou. Nemyslim, Ïe bysme tady na ty parchanty
narazili, tohle je pro nû pfiece jen tro‰ku moc velká di-
voãina, ale i tak ve dvouch budeme mít lepãí ‰ance.“

„Dobrá tedy,“ pfiik˘vl Janni, i kdyÏ lovãí zvolil smûr,
odkud pfii‰el. Nebylo rozumné vydávat se mezi lidi dfiív,
neÏ zjistí, co je vlastnû zaã, a to tím spí‰, Ïe mu podle Ke-
mesov˘ch slov hrozilo nebezpeãí. 

„Potkal jsi nûkde nûkoho se stejn˘m znamením?“ na-
vázal po chvíli opût rozhovor.

„To esli jako pfieÏil e‰tû nûkdo kromû tebe?“ pfieloÏil si
pro sebe jeho otázku lovec.

„Tak nûjak,“ pfiik˘vl. 
„Tak to já nevim,“ pokrãil Kemes rameny. „To ti vo-

pravdu nepovim. Snad i jo, ale podle mû se skovávaj
stejnû jako ty. Bûhat s touhle vûciãkou po svûtû není
zrovna bezpeãn˘. MoÏná by sis to mûl sundat.“

To byl dobr˘ nápad, ale Janni kdovíproã pocítil k nû-
ãemu takovému odpor. Nechtûl to udûlat, v jeho minu-
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losti pro to musel b˘t nûjak˘ dÛvod, ale takhle mu zÛstal
pouh˘ pocit, Ïe radûji bude nosit cel˘ Ïivot rukavice
a riskovat, neÏ aby se jantarové destiãky zbavil. 

„To nejde, pfiísahal jsem,“ vydechl ti‰e.
„Ste blázni, v‰ichni. Jako byste nevidûli, Ïe je v‰ecko

ztracen˘,“ mínil Lovec. „Star˘ pofiádky se vrátily a bez
Maretty a krále uÏ neni nikdo, kdo by dokázal vûcma
pohnout.“

Janni se nepfiel. Neznal staré ani nové pofiádky, ne-
znal krále a nevûdûl nic o Marettû Moudré ãi Modrás-
cích. TûÏko tedy mohl posoudit, jestli je skuteãnû blázen
ãi nikoliv. 

Brzo bylo jasné, Ïe skuteãnû krok za krokem kopírují
cestu, po níÏ pfii‰el.

„Co má‰ na zafiizování?“ zeptal se po chvíli.
„Ále, kousek vodsaì je star˘ pohfiebi‰tû,“ mávl rukou

Kemes. „Musim tam nûco vyzvednout.“
„Nûco nebo nûkoho?“ nadhodil Janni.
„Tak to mi nepovûdûla,“ pokrãil rameny Kemes. „Prej

mám hledat a v‰ecko mi bude jasn˘. Vrána jedna stará.
Nechápu, proã v‰ecky tydle uãenci tak zboÏÀujou há-
danky. Hele, proã prostû nefieknou vodevfii hrob a vezmi
z nûj pohár nebo tak nûco. Se klidnû vsadim, Ïe aÏ tam
dorazim, nic mi jasn˘ nebude.“

„Tak proã se tam vÛbec obtûÏuje‰?“ zajímal se Janni.
„Tak to zase prrr…“ zahuãel lovec. „To, Ïe sem jí ne-

sloÏil pfiísahu jako ty, e‰tû neznamená, Ïe bych pro ni
neudûlal, co sem jí na voãích vidûl! Vona Maretta mûla
na svÛj vûk pûkn˘ voãi, to se zas musí nechat.“

Jannimu zaãínalo b˘t víc neÏ jen jasné, Ïe jeho a lov-
ce nûco spojuje. Mûl ‰perk, kter˘ ho prozrazoval jako
stoupence Maretty Moudré, a její lovãí smûfioval na mís-
to, kde se probral z bezvûdomí. Jen jedna vûc mu do
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toho nezapadala. Mûl-li lovec skuteãnû vyzvednout prá-
vû jeho, o den se opozdil.

„A nejde‰ takhle náhodou pozdû?“ zeptal se.
„No jo, kapku sem se zdrÏel, mûl sem tam bejt uÏ vo

rovnodennosti,“ pfiipustil Kemes a mrkl na nûj. „To ví‰,
chlap jako já má sv˘ potfieby. A mnû sladká Nel slíbila, Ïe
za koÏe‰inu z horsk˘ho medvûda na mû bude milá.
KdyÏ sem narazil na stopu, nechtûl sem si nechat ujít
pfiíleÏitost. JenÏe ten starej mrzout mi vÏdycky nûkde
vyklouz. Ale teì uÏ mám, co potfiebuju.“ Kemes si v˘-
znamnû na rameni nadhodil jeden z balíkÛ.

„JenÏe na pohfiebi‰ti uÏ nenajde‰, co ti tam Maretta
uloÏila hledat,“ opáãil Janni a hlavou mu letûlo: Mûl mû
vyzvednout pfied t˘dnem. Jak dlouho jsem tam u v‰ech bohÛ
spal?

Kemes se zastavil v pÛli kroku a nedÛvûfiivû se na nûj
podíval.

„Mûl ses tam zfiejmû sejít se mnou,“ dokonãil Janni. 
„A proã bych ti to mûl vûfiit?“
Janni pokrãil rameny: „To nevím. Abych fiekl pravdu,

nic si nepamatuji. Procitl jsem v hrobce vãera za úsvitu.
MÛÏu jen hádat, ale myslím si, Ïe jsem se tam ukryl
z Marettina pfiíkazu a tys mû mûl probudit a osvobodit.“

„Vymej‰lí‰ si,“ zavrãel lovec.
„A jak˘ bych k tomu asi tak mohl mít dÛvod?“
„To nevim, ale zjistim si to,“ odvûtil Kemes a popadl

ho za paÏi. „Hezky pude‰ se mnou.“
„PÛjdu i bez toho, abys mû za sebou vláãel,“ vytrhl se

mu Janni.
„Tak dobrá,“ zavrãel lovec. „Ale nemysli si, Ïe mi

zdrhne‰. I kdyÏ na to nevypadám, kliìánko u‰tvu i je-
lena.“

„Jistû jsi rychlej‰í neÏ vítr,“ neodpustil si Janni.

14

Francová 3 - zlom  29.8.1956 23:48  Stránka 14



Zlat˘ plamen

„KdyÏ si vo to tak pûknû fiiká‰, vyfie‰íme to hnedka
teìka,“ na‰tval se Kemes. „Ty hadry dolu.“

„CoÏe?“ naklonil Janni hlavu k rameni.
„Je mi uplnû jedno, kam si dal, cos ukrad v t˘ hrobce,

pfiede mnou to nesková‰!“
Je‰tû ani nedomluvil a uÏ odhodil své balíky a poku-

sil se Janniho chytit. Ten uhnul a pak je‰tû jednou. Ke-
mes to zkusil znovu a znovu neuspûl. Jannimu mu to
náhle pfii‰lo k smíchu a neudrÏel se.

„Tak jelena jsi fiíkal?“
Kemes se zastavil a vzteky zbrunátnûl v obliãeji. Pak

jedin˘m rychl˘m pohybem strhl ze zad ku‰i a natáhl ji.
NeÏ se Janni nadál, mífiil na nûj ze vzdálenosti sotva
dvou sáhÛ ostr˘ hrot. Kemes musel zasáhnout, i kdyby
byl slep˘, a to on nebyl.

„Ani se nehni!“ pfiikázal a Janni ho poslechl. „A teì
dolu s tûma hadrama, jak sem chtûl.“

„Tohle je váÏnû smû‰né,“ sevfiel Janni rty. „Kdybych
nûco ukradl, proã bych se ti vÛbec pfiiznával, Ïe jsem
tam byl, kdyÏ jsem se dozvûdûl, kam má‰ namífieno?“

„Abys mû zmátl,“ odvûtil s naprostou jistotou Kemes.
„Takov˘ chytráky já znám. Mluví‰ jako kniha, celej Ïivot
si prosedûl ve ‰kole a teìka si myslí‰, Ïe kaÏd˘ho voãu-
rá‰. Ale na mû si nepfiíde‰. Ty hadry dolu, nebo tû provr-
tam ‰ipkou a pak tû prohledám tak jako tak.“

Janni je‰tû chvíli váhal, ale Kemes vypadal neoblom-
nû, takÏe nakonec povolil tkanici u plá‰tû a u ko‰ile a za-
ãal se neochotnû svlékat. KdyÏ mu odûv leÏel u nohou,
lovec ku‰í naznaãil smûr.

„K tomu stromu a ruce za záda.“
Janni koneãnû pocítil cosi jako náznak odporu: „Pfie-

ce mû nechce‰ svázat?!“
„Právû to chci,“ potvrdil mu Kemes své úmysly.

15
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„Ani se mû nedotkne‰!“ vzepfiel se Janni.
Kemes udûlal dva kroky smûrem k nûmu a poloÏil mu

ku‰i pod bradu.
„KdyÏ teìka vystfielim,“ fiekl, „lebka se ti rozletí na

kusy a mozek bude stfiíkat v‰ude kolem. MoÏná neumim
mluvit tak dobfie jako ty, ale zabíjet umim v˘bornû.“

Janni mu vrátil pohled: „A já moÏná umím i dobfie
mluvit i víc neÏ jen dobfie zabíjet. Mûl by sis dávat lep‰í
pozor, s k˘m si zaãíná‰.“

„Cha, ‰tûnû zkou‰í kousat,“ u‰klíbl se Kemes a strãil
do nûj tak, Ïe Janni chtû nechtû musel o krok ustoupit.
Zády narazil do kmene urãeného stromu. Kemes ho
pevnû pfiivázal a pak se vrhl k jeho vûcem. Pro‰acoval je
dokonale, dokonce rozpáral pod‰ívku plá‰tû i opasek
a boty, ale nakonec jen zvedl hlavu a podezfiívavû se na
nûj zahledûl.

„Kams to dal?“
„Tfieba ti prostû jen nelÏu a nic jsem nevzal,“ odpovû-

dûl Janni. „Teì bys mû snad koneãnû mohl rozvázat.“
„Ten ‰perk!“ vykfiikl místo toho Kemes. „Îe mû to ne-

napadlo hned, tys Marettû Ïádnou pfiísahu nesloÏil
a ‰perk si ukradl! To ten sem tam mûl vyzvednout. Musí
to bejt ten pravej, její vlastní. Modrásci ho hledaj po cel˘
zemi, sou jako sr‰ni, Ïe ho nena‰li u krále.“

Vyskoãil ze zemû od hromady obleãení a popadl Jan-
niho za ruku. Ten je‰tû ucítil, jak rozepnul fietízek ko-
lem zápûstí, a pak uÏ jeho tûlem projela nesnesitelná
bolest. Bolest jako zlat˘ plamen. V jediném okamÏiku
stanul na hranici. OheÀ uvnitfi nûj i vnû ho seÏehl, cí-
til, jak mu slézá pokoÏka a maso se ‰kvífií, jak se drolí
kosti. Jeho tûlo se stalo potravou pro obrovsk˘ Ïár
a hofielo v nûm jako pochodeÀ. Plameny, plameny v‰u-
de kolem…

16
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Musel ztratit vûdomí, protoÏe kdyÏ se probral, leÏel na
zemi zakryt˘ tenkou dekou. Hrdlo mûl ochraptûlé, takÏe
zfiejmû kfiiãel bolestí, i kdyÏ si to nepamatoval, a nad ním
se sklánûl Kemes, zjevnû vydû‰en˘.

„VodpusÈ mi, vodpusÈ, vodpusÈ mi,“ drmolil a tfiesou-
címa se rukama se mu pokou‰el u rtÛ pfiidrÏet misku
s vodou.

Jannimu se rychle vracely síly a pamûÈ se vytrácela.
ProÏitá bolest se stala jen stínem. Posadil se a vzal si
vodu. Mûl ÏízeÀ, ale jinak se cítil dobfie.

„Sem pitomec. Îe mû máma nezabila, dyÏ sem se na-
rodil!“ pokraãoval Kemes v sebemrskaãství. „Sem vosel.
Na co ‰áhnu, to podûlám.“

„Co se stalo?“ pfieru‰il ho Janni.
„To ta vûc. Patfií jen tobû, uÏ nikdá ti to nezkusim se-

brat. Maretta ti to dala a jen vona by si to mohla vzít
zpátky.“

Janni se podíval na ‰perk, kter˘ mûl opût pfiipevnûn˘
k zápûstí a dlani. Jantarová destiãka se leskla stejnou
barvou jako oheÀ, kter˘ ho pohltil.

„JenÏe, jak jsi fiíkal, Maretta je mrtvá,“ pfiipomnûl mu
Janni a natáhl se pro svÛj odûv. Kemes hned hbitû vy-
skoãil a podal mu ho.

„Jó, to je,“ pfiik˘vl. „To vona moÏná jako myslela, Ïe
se‰ její nástupce, a tak ti to dala, aby tû vostatní po-
znali.“

„Nástupce?“ opakoval Janni. „Jestli opravdu mûla na
mysli tohle, tak jsem váÏnû vydafien˘ nástupce. VÏdyÈ
i jméno jsem si musel ukrást, abych vÛbec nûjaké mûl.
Nemám nejmen‰í tu‰ení, co bych mûl dûlat.“

„Tfieba si ãasem vzpomene‰,“ mínil Kemes. „Já s te-
bou zustanu a pomÛÏu ti, jak budu moct. Vona mû
k tobû poslala, abych ti byl k ruce, a to já sakra budu!“
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„Doufám, Ïe lépe neÏ pfied chvílí,“ neodpustil si Jan-
ni, zatímco si natahoval zniãené boty.

„Vopravdu mi to vodpusÈ, ale chová‰ se docela divnû…“
„To nejspí‰ lidé, co ztratili pamûÈ, dûlávají,“ podotkl

Janni.
Kemes pfied ním stál tak zkrou‰enû, Ïe se nakonec

pfiece jen ustrnul.
„Tak co budeme dûlat? Jak to tak vypadá, bez tv˘ch

sluÏeb se neobejdu. S tím, co si pamatuji, nebo spí‰e ne-
pamatuji, bych se mohl brzy dostat do problémÛ.“

„No,“ rozjasnil se Kemes. „Asi bysme mûli sejít do ní-
Ïin a zjistit co a jak. Já se skovávám uÏ dost dlouho, tak-
Ïe nemám ani ‰ajna, jak daleko se Modrásci dostali
a jak˘ pomûry teì v zemi vládnou.“

„Modrásci, to zní váÏnû roztomile,“ pfieru‰il ho Janni.
„Ale o kom to vlastnû mluví‰?“ 

„Ty vopravdu neví‰ ani, kdo sou Modrásci?“ podivil se
Kemes. „To je teda síla.“

„To tedy je,“ pfiik˘vl Janni, kterému se pfiece jen tro-
chu ulevilo, kdyÏ pro svou prázdnou pamûÈ na‰el aspoÀ
nûjakou oporu. I kdyÏ opora v podobû Kemese mÛÏe b˘t dost
chatrná, pomyslel si. To Maretta nemohla poslat nûkoho jiné-
ho, kdyÏ uÏ byla tak velká vûdma?

„Modrásci tvrdûj, Ïe je vod vobyãejnejch lidí vodli‰u-
je modrá krev, takÏe maj jako prej vládnout a v‰ichni je
musej poslouchat a ctít. To se nelíbilo Marettû. Vona si
myslela, Ïe lidi by jako mûli ctít a poslouchat ty schopn˘
a ‰ikovn˘ a slu‰n˘. Vono to váÏnû dává vût‰í smysl neÏ
nûjaká modrá krev,“ hájil Marettiny názory Kemes.
„Tim spí‰, Ïe já sem pár ModráskÛ zabil a voni teda jako
Ïádnou modrou krev nemaj, to mi mÛÏe‰ vûfiit. Vona to
Maretta taky nejspí‰ vûdûla, a proto jim tak ‰la po krku.“

„A co pfiesnû udûlala?“ zajímal se Janni.

18
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„No, nejprv si zaloÏila ‰kolu,“ odpovûdûl Kemes. „To
sem já e‰tû ani nebyl na svûtû. Do t˘ ‰koly mohl pfiijít
kaÏdej, i Modrásci, a Maretta je tam uãila a vybírala
z nich ty, co podle ní mûli víst zemi. Tam na‰la krále Ko-
rada a po nûm i krále Willima. âim d˘l ‰kola makala,
tim víc ÏákÛ se dostávalo mezi lidi a pomáhalo jim
a ukazovalo, Ïe vûci se daj dûlat i jinak, neÏ jak nafiizu-
jou Modrásci. A lidi pochopili, Ïe bez ModráskÛ to pude
líp.“

„TakÏe se vzboufiili,“ pochopil Janni.
„Jo, ale to bylo asi deset let pfied tim, neÏ sem se na-

rodil. Moje máma, ta to zaÏila. Vyprávûla mi bezvadn˘
historky. Tfieba kdyÏ se Modrásci bránili na De‰tiv˘ plá-
ni, tak…“

„To mû zatím nezajímá, Kemesi,“ pfieru‰il ho Janni.
„To mi poví‰ pozdûji. Radûji zaãni o tom, co bylo, kdyÏ
uÏ jsi na svûtû byl.“

„No jak chce‰,“ Kemes se zatváfiil dotãenû, „ale je to
vopravdu dobrej pfiíbûh, jeden z nejlepãích, co sem kdy
sly‰el.“

„O tom vÛbec nepochybuji.“
„Tak jo, nûjakou dobu to ‰lapalo vopravdu dobfie, asi

nûjakejch ‰tyrycet let, ale Modrásci si to nenechali líbit
a nakonec se dali dohromady se v‰elijakou tou spodi-
nou, kter˘ se v nov˘m zfiízení moc nedafiilo, a napadli
krále Willima.“

„A zvítûzili?“ podivil se Janni. „Modrá krev vyhrála
nad schopn˘mi a spravedliv˘mi?“

„Posmívá‰ se?“ Kemes okamÏitû zrudl hnûvem. „Po-
ãkali si a zaútoãili, kdyÏ Maretta onemocnûla. Byla uÏ
stará, to jo, a vûdûla moc dobfie, Ïe umírá. Dala si mû za-
volat a povûdûla mi, Ïe aÏ umfie, a to prej jako bude
brzo, tak Modrásci zaprodaj du‰i ìáblovi a postaví se
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Willimovi s peklem po pravici. A protoÏe vona tu uÏ
nebude, aby ho chránila, Willim padne a s ním i fií‰e,
kterou vybudovala. Takoví jako ty se mÛÏou klidnû
posmívat, ale já sem breãel, vopravdu sem breãel, kdyÏ
mi to povídala. Tak sem fival, jen kdyÏ mi umfiela
máma, to jo.“

„Tak se nezlob,“ omluvil se Janni. „Co se stalo pak?“
„To, co Maretta pfiedpovûdûla. Vona umfiela a v ten

den Modrásci zaútoãili, ale to sem se uÏ hnal skovat do
lesÛ, jak mi pfiikázala, abych mohl vo rovnodennosti na-
jít tebe. Jen sem se doslech, Ïe pobili v‰echny v Tolevû,
to je mûsto s jejíma ‰kolama, a Ïe král Willim to prej
taky uÏ má za sebou, chudák. Vona mi Maretta povída-
la, Ïe v t˘ hrobce jako najdu nûco dÛleÏit˘ho, ale já sem
si fiikal, co nás teìka uÏ mÛÏe zachránit, Ïe jo, kdyÏ je to
v‰echno tak jako tak v prdeli. Vona je mrtvá, král taky,
v‰ichni ze ‰kol taky, tak k ãemu nám bude sebelepãí
zbraÀ, kdyÏ uÏ nemáme nikoho, kdo by ji pozvedl. Mû
ani nenapadlo, Ïe nejdu hledat vûc, ale tebe.“

Kemes se odmlãel a Janni mlãel taky. Vyprávûní se
mu vÛbec nelíbilo. Podle nûj sice stál na stranû dobra,
ale bohuÏel ne na stranû vítûzné. A i kdyÏ si nic nepa-
matoval, tak uÏ jen kvÛli dÛvûfie, s níÏ mu Maretta svû-
fiila odznak své moci, po nûm pÛjdou v‰ichni nepfiátelé
‰iroko daleko. 

„Co teda udûláme?“ pfiipomnûl se po chvíli Kemes.
„Nejdfiív mi musí‰ dát rukavice,“ rozhodl se Janni.

„Neudûlám ze sebe chodící terã.“
„Jasnû,“ Kemes si ochotnû stahoval vlastní rukavice,

které byly Jannimu o dost vût‰í. Lovec mûl tlapy jako
medvûd, kterého vystopoval a skolil.

„A pak se vydáme do nejbliÏ‰ího mûsta zjistit, jak si
stojíme.“

20
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„Nejse‰ Ïádnej posera,“ zhodnotil Janniho úmysl Ke-
mes, „to se mi líbí.“

Spí‰ neÏ co nejsem, potfiebuji zjistit, co jsem, pomyslel si
Janni. Kdo jsem, jak jsem se pfiidal k Marettû, jak˘ byl ná‰
vztah a co ode mû oãekávala. Chci se dozvûdût, jak˘ jsem ãlovûk,
a to se v lese nedozvím. Chci znát své jméno.

21
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Podobnû jako se smrt skr˘vá pod pfiebujel˘m ná-
nosem kypícího Ïivota, tak i ‰ílenství se ukr˘vá
pod nánosem normality. A jako je smrt stejnû
v‰udypfiítomná jako Ïivot, je i ‰ílenství stejnû
v‰udypfiítomné jako normalita. Nachází se v‰ude
– za pozorn˘m pohledem posluchaãe, v nená-
padném gestu, za usmívající se tváfií, peãlivû ta-
jené a hlídané sv˘mi nositeli. Jen obãas je tak sil-
né, Ïe se ten, kdo jím b˘vá nakaÏen, neubrání.
Pak se neboÏák zmítá v prachu se slinami na ús-
tech, pojídá hmyz jako nejvybranûj‰í lahÛdky
nebo v‰em zarytû tvrdí, Ïe ho poslali bohové
a pouh˘m slovem mÛÏe druhé povznést ãi zatra-
tit. A ti druzí jen s rozpaky odvracejí tváfi nebo se
v sebeobranû posmívají, aby zahnali pfií‰ern˘
strach, Ïe i je jednou jejich vlastní, peãlivû stfieÏe-
né ‰ílenství pfiemÛÏe. 

Lela Arleovna: 
Tfii eseje o v‰udypfiítomném – ·ílenství
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Majo a Lela

Lele se v Zemínû nelíbilo, ale aÏ pfiíli‰ dobfie vûdûla, Ïe
nemají na vybranou. Jako Ïena nemûla nárok pfievzít
rodov˘ majetek a zaãít o sobû sama rozhodovat, dokud
se nevdá. AÏ do dne sÀatku toto právo pfiíslu‰elo poruã-
níkovi a byl to právû lord hrabû Zaq ze Zemíny – poko-
fiitel WillimÛv a vítûz nad vzpourou, muÏ, kter˘ stál jen
krok od trÛnu, jemuÏ tuto roli její otec s posledním vy-
dechnutím svûfiil. 

Proklet˘ Willim, pomyslela si, stokrát prokletá stará ãaro-
dûjnice Maretta.

Kdyby Willim s tou plesnivou sÛvou za zadkem znovu ne-
dobyl a neobsadil na‰e panství, otec by byl doposud naÏivu
a právem by sedûl na zlatém trÛnû. 

I kdyÏ Maretta v dobû, kdy se jí koneãnû postavili, uÏ
byla na smrtelném loÏi, pofiád je‰tû mûla dost sil, aby
svÛj fiád nedala zadarmo. Koberu Modrá krev dob˘vala
tfiikrát, potfietí uÏ po Marettinû smrti, ale i kdyÏ Zaq je-
jich hrabství osvobodil a vzboufience zdecimované smrtí
ãarodûjnice zahnal na útûk, Lelinu otci uÏ nebylo pomo-
ci. Zemfiel na následky vûznûní. 

„Má paní, jste oãekávána,“ poklonil se pfied ní dvefi-
ník a ustoupil, aby mohla volnû projít do Zaqovy pra-
covny. 
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„Pojì dál, dûvãe,“ Zaq se zvedl z kfiesla a ‰el jí naproti,
aby ji uvítal, jakmile vstoupila. Nenávidûla, kdyÏ jí fiíkal
dûvãe, stavûlo ji to do role dûcka a jeho do role kmeta,
z dvaceti let, které je dûlilo, to dûlalo padesát.

„MÛj pane,“ mírnû sklonila hlavu a úklonu jen na-
znaãila. Byli tam sami dva, nehodlala hrát divadlo.

„Posaì se se mnou na chvíli u ohnû, Lelo,“ velkoryse
pfiehlédl její chování a nabídl jí rámû. „Musíme si pro-
mluvit o váÏn˘ch vûcech.“

„Jak si pfiejete, mÛj pane,“ pfiik˘vla a dovolila mu, aby
ji usadil a nalil jí do sklenice víno, které zfiedil tfiemi ãtvr-
tinami vody.

Sám si sedl naproti ní a sloÏil si ruce v klínû. V létû mu
bylo ãtyfiicet, ale vûk na nûm skoro nebyl znát. Byl to
pohledn˘ muÏ, dobfie stavûn˘, s hust˘mi, stále je‰tû ãer-
n˘mi vlasy a pûkn˘mi rysy v obliãeji. Pfiesto na nûm
Lelu nûco odpuzovalo. Snad bledé a studené modré oãi,
snad tvrdá vráska kolem rtÛ. PfiestoÏe se k ní vÏdy cho-
val zdvofiile a laskavû, jeho spoleãnost nevyhledávala.

„Právû jsem hovofiil s lékafii,“ zaãal hrabû a Lele se
ulevilo, Ïe v hovoru nepÛjde o ni, ale o Maja. „Jeho
stav… nelze oãekávat Ïádné zlep‰ení.“

„Ale to není moÏné, nûco mu musí pomoct,“ ne-
ovládla se. 

„Lelo,“ oslovil ji hrabû pfiehnanû laskavû a Lele pfiejel
po zádech mráz. „Byl jsem u toho, kdyÏ moji muÏi ote-
vfieli Willimovy kobky. Vûfi mi, má‰ ‰tûstí, Ïes tam v tu
chvíli nebyla. Tvého otce a bratra museli hroznû muãit,
je div, Ïe Majo také nezemfiel.“

Hrabû se odmlãel a pak dodal: „Nemûla by ses upínat
k tomu, Ïe se jeho stav nûkdy zlep‰í. Proto jsem tû také
poÏádal, abys dnes pfii‰la. Pro samé starosti jsem to pfie-
hlédl, ale uÏ nejsi dítû, Lelo.“

24

Francová 3 - zlom  29.8.1956 23:48  Stránka 24



Zlat˘ plamen

Spí‰ jsi to pfiehlédl proto, Ïe tû Ïeny nezajímají, Ïe Ïádnou
nedokáÏe‰ uspokojit, pomyslela si Lela, ale mlãela. ¤íkalo
se, Ïe hrabû je eunuch, Ïe pr˘ pfied dvûma lety málem
nepfieÏil blíÏe neurãené zranûní, které ho pfiipravilo
o muÏství. 

„Jsi dospûlá a nemûla by ses vázat na nemocného bra-
tra, mûla by sis zaloÏit vlastní rodinu,“ dokonãil hrabû
a v Lele se zastavil dech.

„Vybral jste mi manÏela?“ dostala ze sebe jen s obtíÏe-
mi a pfiitom se horeãnû snaÏila vybavit si jeho pfiátele.
Kter˘ z nich by o ni mohl mít zájem.

„Sv˘m zpÛsobem ano,“ souhlasil.
„Co tím chcete fiíct?“ 
„Co si myslí‰ o Oberovci?“ pfieskoãil hrabû náhle na

jiné téma.
„Ten darebák si zaslouÏí tvrd˘ trest za to, Ïe se zmoc-

nil trÛnu, kter˘ po právu patfií mému rodu!“ zvolala. „Je
to do nebe volající troufalost. Kdyby mÛj bratr byl pfii
smyslech, zabil by toho hada!“

„Ano, je velké ne‰tûstí, Ïe tvÛj bratr nevládne svou
myslí,“ pfiik˘vl hrabû. „Ale on není jedin˘ královského
rodu.“

„Jistû, je‰tû jsem tu já, ale jsem Ïena, takÏe bez práva na
trÛn, stejnû jako mé dûti a dûti jejich dûtí,“ odpovûdûla. 

„A pak jsem tu já,“ doplnil ji Zaq. „I já pocházím ze
starobylého rodu, byÈ ne tak blízkého trÛnu, jako je ten
tvÛj. Navíc právû já jsem dostihl a odpravil Willima.
Kdyby nebylo Oberovce, kter˘ intrikoval za m˘mi zády,
nikdo by se mi neodváÏil upfiít nárok na trÛn. JenÏe já
povaÏoval za nutné nejprve zabezpeãit zemi, a tak jsem
teì zde a on v Effile.“

To se mu nedá upfiít, pomyslela si Lela. Zaq nebyl zba-
bûlec a v‰ichni to o nûm vûdûli. Nope Oberovec v‰ak
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umûl lépe intrikovat a sv˘m nepfiátelÛm posílal jed ãi
vraha s d˘kou. KdyÏ se Zaq dostal k Effile, jeho stou-
penci uÏ povût‰inou záhadn˘m zpÛsobem zemfieli
a Nope mûl na hlavû Willimovu korunu.

„Chci, aby ses za mû provdala.“
Tentokrát Lela nedokázala své pocity skr˘t. 
„Nikdy!“
„Proã ne?“ zeptal se Zaq chladnû.
Lela krátce zaváhala, nechtûla otevfienû pfiiznat, Ïe se

jí hnusí, tak se uch˘lila k jinému dÛvodu: „Jak by ko-
mukoli mohl b˘t prospû‰n˘ vztah, kter˘ zÛstane ne-
plodn˘?“

Hrabû na ni dlouho bezv˘raznû hledûl.
„Jen opakuji, co se povídá, mÛj pane,“ dostala ze sebe

pod tíhou toho pohledu. „Nechtûla jsem se vás dot-
knout.“

K její nesmírné úlevû se uvolnil a jeho rty znovu opa-
noval úsmûv.

„Lelo, pfiede mnou nemusí‰ pfiedstírat nezku‰enost.
Oba pfiece víme, Ïe nejen manÏel mÛÏe se svou Ïenou
zplodit dûti. Jako má budoucí Ïena snad má‰ právo vû-
dût, Ïe co se povídá, je pravda, ale tím spí‰ by to byl
vztah v˘hodn˘ pro nás oba. Já ti dám volnost, jakou bys
s jin˘m manÏelem nepoznala, bude‰ si moct Ïivota uÏí-
vat pln˘mi dou‰ky, a ty na oplátku zachová‰ diskrétnost
a do roka poãne‰. To je moje nabídka. Vezme‰ si mû?“ 

„Ale já nemám nikoho, kdo by…“ pokusila se protes-
tovat.

„Mám ti je vyjmenovat?“ pfieru‰il ji. „V‰echny ty mladí-
ky, ke kter˘m jsi v minul˘ch mûsících nezÛstala chladná?“ 

„·pehoval jste mû?“ 
„Jsem tvÛj poruãník,“ odpovûdûl prostû. „A kromû

toho, jak uÏ jsem fiíkal, Ïij si svÛj Ïivot, jak chce‰. ZvaÏ to.
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Oba máme pocit, Ïe trÛn patfií na‰emu rodu, a ne Obe-
rovcÛm. Na‰e spoleãné dítû, pokud je správnû podpofiíme,
na trÛn dosáhne. Se mnou a s tebou jako poruãníky.“

Lela váhala. V tomhle podání to znûlo rozumnû.
Vlastnû je‰tû pfied hodinou by ji ani nenapadlo doufat,
Ïe dostane tak dobrou nabídku. Bude mít manÏela i svo-
bodu, trÛn se vrátí jejímu rodu. 

„Souhlasím,“ fiekla. 
„Pak nechám obfiad nachystat na den rovnodennos-

ti,“ pfiik˘vl. 
Vzala to jako svolení k odchodu. Hlavou se jí honilo

tisíc my‰lenek najednou. Cítila obavy, ale i úlevu. Oãeká-
vání i pfiedtuchu. Potfiebovala si o tom s nûk˘m promlu-
vit. Rozebrat to. Potfiebovala sly‰et, Ïe to bylo správné
rozhodnutí. Její kroky se samy od sebe stoãily k bratro-
v˘m komnatám. 

Teprve kdyÏ stanula pfied Majov˘mi dvefimi, uvûdo-
mila si, Ïe tady bude hledat vodu na pou‰ti. Pfiesto se
v‰ak nevrátila, ale lehce zaÈukala. 

„Dál,“ ozval se zevnitfi jeho hlas.
Otevfiela a ve‰la. 
Sedûl na divanu pod oknem a na sobû mûl jen kalho-

ty a pfies ramena pfiehozenou tenkou deku. Mohla tak
dobfie vidût ‰rámy na jeho hrudi a paÏích. 

„Co se ti stalo?“ hlesla. 
„Démony z mysli va‰eho bratra, má paní, je nutno

vyhnat silou, kdyÏ nepomohlo zafiíkání ani léky,“ odpo-
vûdûl nûkdo za jejími zády.

Prudce se otoãila. Za ní stál muÏ v lékafiském rouchu
a na zemi u jeho nohou leÏela hromada zkrvaven˘ch
prutÛ. 

„To je ‰arlatánství! Jak jste se opováÏil!“ vykfiikla. „Za
tohle budete viset!“
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„JenÏe on má nejspí‰ pravdu, Lelo,“ zasáhl k jejímu
nesmírnému údivu Majo. Zvedl se a poloÏil jí dlaÀ na
pfiedloktí. „Jsem zpátky.“

„Bohové,“ hlesla a podívala se mu do oãí. Ty byly
opravdu ãisté, pfiízraãn˘ lesk ‰ílenství zmizel. „Je to
pravda? MÛÏe to b˘t pravda?“

Majo ji k sobû pfiitáhl a objal ji: „VydrÏím v‰echno, jen
abych zÛstal s tebou.“

„Vrátím se zítra a promluvíme si, mÛj pane,“ oslovil
ho lékafi a pak za sebou s úklonou zavfiel dvefie. 

„Pojì si na chvíli sednout, Lelo,“ odtáhl se od ní
Majo. „Rozum se mi sice vrátil, ale jinak se cítím bídnû.“

„Jistû,“ pfiik˘vla a pomohla mu zpût na divan. „Pama-
tuje‰ si nûco?“

„V‰echno,“ odpovûdûl temnû.
„Nebesa tedy nejsou milosrdná,“ zamumlala. 
„Ne, to nejsou. Nebyla milosrdná k otci ani ke mnû,“

fiekl Majo a Lela polekanû sledovala, jak se jeho tváfi
spolu s tûmi slovy mûní ve vydû‰enou masku. Oãima
náhle zaãal tûkat po místnosti, jak hledal nûjak˘ únik,
hlas se mu zachvûl a mezi slovy dûlal dlouhé odmlky,
jako by mluvit chtûl, a zároveÀ nemohl.

„Nevzpomínej na to,“ pokusila se ho zarazit, kdyÏ si
uvûdomila, Ïe vzpomínky pfiivolávají zpût jeho ‰ílenství,
ale nenechal se.

„Ne, mlã!“ pfiitiskl jí surovû ruku na ústa. „Musí‰ mû
teì poslouchat, dobfie mû poslouchat a pamatovat si to.
Musí‰ si to pamatovat!“

Pfiik˘vla, ale srdce jí bilo jako o závod. Hledala u nûj
porozumûní, a on jí nabízel jen dal‰í strach. Bála se ho,
protoÏe i teì byl pfii smyslech jen zdánlivû. Bylo to
klamné vítûzství.

„Tak dobfie, dobfie,“ d˘chal mûlce a pfier˘vanû. „Ne-

28

Francová 3 - zlom  29.8.1956 23:48  Stránka 28



Zlat˘ plamen

smí‰ nikdy zapomenout na to, Ïe trÛn je ná‰, Arleovci
patfií do Effily, ne pod Zaqovu ochranu do Zemíny. UÏ
mám plán, Nope bude litovat, Ïe sáhl na na‰e dûdictví.“

Majo se zasmál, neupfiímnû a fale‰nû, aÏ z toho Lele
do oãí vstoupily slzy.

„Nefivi,“ napomenul ji nevlídnû. „Je‰tû máme nadûji.
Kdekdo se spoléhá na to, Ïe po tom, co se mnou prová-
dûla ta stará ãarodûjnice, se uÏ nikdy nevzpamatuju, ale
jak vidí‰, uÏ je to dobr˘.“

Nebylo to dobré, bylo to jen hor‰í. Lela uÏ si pomalu
zvykala na to, Ïe Majo na své jméno sly‰í zfiídkakdy,
protoÏe se vydává za nového boha Najina – boha spra-
vedlivého hnûvu, Ïe na lidi kolem sebe sesílá kletby, vafií
nechutné lektvary, místo písma pouÏívá nesrozumitelné
ãmáranice, které vydává za tajn˘ jazyk, pfiístupn˘ jen
nejzasvûcenûj‰ím, ba dokonce i krade a hájí se tvrzením,
Ïe v‰echen svûtsk˘ majetek mu patfií právem a kaÏd˘ by
mûl penûzi a cennostmi podporovat jeho snaÏení. Dne-
‰ek jí ale znovu bolestnû pfiipomnûl, co v bratrovi ztrati-
la. Netu‰ila, co mu Maretta provedla, ale ta vûc mu za-
temnila smysly a vzala rozum zfiejmû uÏ navÏdy. Nebylo
mu pomoci. Hlasitû vzlykala i pfies tvrdou dlaÀ, která
pláã tlumila. 

„Nebreã, Lelo, zatracenû, nefivi, nechtûl jsem tû vydû-
sit,“ omluvil se neochotnû a koneãnû ji pustil.

„Copak se neposlouchá‰, Majo,“ hlesla. „Jsi nemoc-
n˘, i v tuhle chvíli mluví‰ z cesty. Zítra, moÏná uÏ
dnes v noci, tu opût nebude‰. Je jedno, jak˘ má‰ plán.
Tyhle krátké chvíle pfiíãetnosti v mofii ‰ílenství nám
stejnû nedávají nadûji, Ïe by se uskuteãnil. Pfii‰la jsem
ti fiíct, Ïe jsem to vyfie‰ila za nás za oba. Provdám se za
Zaqa.“

Hledûl na ni jako opafien˘: „To neudûlá‰.“
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„NejenÏe to udûlám, Majo, ale udûlám to ráda. Spojí-
me-li sÀatkem jeho a ná‰ rod, nebude se nám Nope
moct postavit.“

„Odejdeme,“ rozhodl se. „Odejdeme hned.“
„Podívej,“ promluvila na nûj, jak nejklidnûji to ‰lo.

„MoÏná ti to bití trochu pomohlo, ale sám neví‰, co bude
za hodinu. DokáÏe‰ si pfiedstavit, jaké by to bylo toulat se
se ‰ílen˘m bratrem zemí, kterou zmítá vzpoura? Jak
chce‰, abych nás Ïivila? Copak neví‰, jak bych skonãila?“

„Mrzí mû to,“ fiekl po hodnû dlouhé chvíli tûÏce. „Pfiál
bych si, aby sis ho nebrala. Chtûl bych tu b˘t pro tebe.
Kdybych jen vûdûl, jak to zastavit. Dívám se na to, na
v‰echny ty vûci, které vyvádím, a stra‰nû se stydím. Ne-
mám ale Ïádnou sílu, neovládám se.“

„Tfieba tohle bude cesta,“ sotva znatelnû pok˘vla
k prutÛm na zemi.

„Tfieba ano, ale já tomu nevûfiím,“ potfiásl hlavou.
„A není to proto, Ïe se takové cesty bojím. KaÏdá je dob-
rá, abych si zachránil zdrav˘ rozum. Bojím se ale, Ïe
Marettiny ãáry jsou pfiíli‰ silné a dokáÏu je pfiemoct jen
pfiechodnû. Je‰tû kdyÏ jsi vcházela do dvefií, myslel jsem
si, Ïe jsem vyhrál, ale teì… UÏ moc dlouho tu s tebou
nebudu, Lelo. Vrací se, vidím ji, jak se vrací…“ 

Zasténal a sevfiel si hlavu v dlaních: „Jde ke mnû. Vi-
dí‰ ji taky?“

„Ne, Majo, nevidím,“ fiekla. „To je jen zlá vzpomínka.
Nesmí‰ na to zapomínat, není to skuteãnost, je to jen
vzpomínka, uÏ se to stalo.“

„Tak proã je tady?!“ kfiikl na ni.
„Bude dobfie, vûfi mi,“ pfiitáhla si jeho hlavu na prsa

a on se nevzpíral. PoloÏil si hlavu na její rameno a cel˘
se chvûl. Lela cítila, jak látka jejích ‰atÛ vlhne od jeho
slzí. Hladila ho po tmav˘ch vlasech a sama by se znovu
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rozplakala, kdyÏ zrovna jeho vidûla tak slabého. „Bude
dobfie, Majo.“

ZÛstala s ním, dokud neusnul. Pak ho opatrnû polo-
Ïila na divan, pfiikryla ho je‰tû jednou dekou a ti‰e ode-
‰la. Tu‰ila, Ïe zítra uÏ opût bude mluvit s Najinem. 
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Je‰tû jedna vûc je stejnû v‰udypfiítomná jako smrt
nebo ‰ílenství a stejnû jako ony se skr˘vá pod
maskou – nejistota. Jako strach lidí ze smrti ti‰í
radost ze Ïivota, jako se ‰ílenství schovává pod
zdáním normality, tak nejistotu lidé odhánûjí
lpûním na jistotách. A v‰echny ty vûci spolu sou-
visejí je‰tû jedním zpÛsobem, kter˘ odvûk˘ lidsk˘
dûs z nich jen násobí. Ztráta jistot vábí ‰ílenství
a ‰ílen˘ ãlovûk si snáze sáhne na Ïivot. To proto si
kaÏd˘ tak h˘ãká své jistoty – zítra ráno vstanu
a podojím krávy, pozítfií bude v hospodû hrát ka-
pela a já si na sebe vezmu nové ‰aty, v nedûli
obûtujeme bohÛm a k obûdu Ïena upeãe husu, jiÏ
vykrmila. Krásné malé jistoty. Ale i pfiijít o malé
jistoty mÛÏe b˘t tûÏké. Ráno vstanu a najdu krá-
vy po‰lé na mor, hospoda vyhofií a husu i se zbyt-
kem domácího zvífiectva zrekvíruje zásobovací
oddíl armády, která po kopcích honí Willimovy
stoupence. A co teprve kdyÏ ãlovûk pfiijde o ty vel-
ké jistoty. Ztratí své jméno, rodinu, domov… 

Lela Arleovna: 
Tfii eseje o v‰udypfiítomném – Nejistota
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Kapitola 3. 

Tvář v zrcadle

První vût‰í mûsto, na které s Kemesem narazili, se jme-
novalo Wiste a leÏelo ukryté uprostfied hluboké zelenû
lesÛ, v nichÏ Janni procitl a kde se Kemes ukr˘val, na
bfiehu Rajãího jezera. Janni se cítil nesvÛj, kdyÏ kolem
nûj náhle bylo tolik neznám˘ch lidí. Mûl pocit, Ïe ho
v‰ichni sledují, a i kdyÏ doposud nepromluvil, Ïe nûja-
k˘m záhadn˘m zpÛsobem znají jeho tajemství a za jeho
zády si ‰eptají: Pfiedstavte si, Ïe ten kluk neví, kdo je.

Kemes vedle nûj si vy‰lapoval pevn˘m sebejist˘m kro-
kem a Janni se snaÏil zahnat nepfiíjemné my‰lenky. Strá-
Ïe v bránû ho pfiinutí sundat si rukavice a uvidí Marettin
‰perk. Odvedou ho do vûzení a na muãidlech se z nûj bu-
dou snaÏit dostat, kdo je, odkud pfii‰el a jaké má úmysly.
Budou chtít znát podrobnosti spiknutí vÛãi Modré krvi. 

Abych si pomalu zaãal nûco vym˘‰let, napadlo ho nevese-
le. Jak rád by si tu vûc z ruky sundal, ale jen na to po-
myslel, udûlalo se mu zle. Zaãínal pochybovat, Ïe za to
mÛÏou jen jeho ztracené vzpomínky, spí‰ si fiíkal, Ïe ãa-
rodûjnice Maretta na ‰perk vloÏila nûjaké kouzlo, které
mu brání se ho zbavit. Asi uÏ to pfied smrtí nemûla v hlavû
úplnû v pofiádku, myslel si rozladûnû, jinak by jí do‰lo, Ïe
s tímhle na ruce se moc daleko nedostanu.

„Co je?“ zahuãel vedle nûj Kemes. „Se‰ Àákej bledej.“
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„To uÏ se stává lidem, ktefií podstatnou ãást Ïivota
strávili zaÏiva pohfibení,“ odsekl.

„No jo,“ povzdechl si Kemes. „Taky pro mû mohla mít
nûco lepãího na práci, vrána jedna.“

BlíÏili se k bránû a Jannimu se stále ménû chtûlo
dovnitfi, aãkoli kdyby se otoãil teì, nejspí‰ by vzbudil
podezfiení. Ani k bohÛm se modlit nedokázal. 

„Co kdyÏ nás budou chtít prohledat?“ zeptal se.
„No, muj nápad to nebyl jít sem,“ zavrãel Kemes. „Ale

esli na to dojde, tak jim podfiíznu krk a zdrhnem.“
Kemes stráÏn˘m pok˘vl na pozdrav a zaplatil za

vstup. MuÏi pozdrav opûtovali, pfiijali peníze a nechali je
bez jediného slova projít.

„V pohodû, ne?“ zazubil se Kemes. „Îes ale byl podû-
lanej strachy, co?“

„O tom si nech zdát,“ odvûtil Janni pohrdavû. „MoÏ-
ná jen podle sebe soudí‰ mû.“

„Ty fakane!“ Kemes se po nûm ohnal, ale Janni uhnul.
„Si myslí‰, Ïe dyÏ sem se neuãil jako ty, nedojde mi uráÏ-
ka?!“

„Zaãal sis,“ mínil Janni. „A nemûl bys mû bít. Uvûdom
si, Ïes jí slíbil, Ïe na mû dá‰ pozor. Udûlal bys pro ni pfie-
ce, cos jí na oãích vidûl.“

„Jo, ale vona mi to tak vlastnû nefiekla. ¤ekla, Ïe aÏ tû
najdu, budu vûdût, co s tebou,“ pfiipomnûl mu Kemes
rozváÏn˘m tónem. „Já si náhodou myslim, Ïe tim jako
myslela, Ïe tû mám trochu vychovat.“

„JenÏe na my‰lení jsem tu já,“ pousmál se Janni. „Ko-
lik ti zbylo penûz? Bude to staãit na nocleh?“

„Ani náhodou,“ potfiásl Kemes hlavou. „JenÏe já na
rozdíl vod tebe za nocleh platit nemusim. Kousek vod-
tud totiÏ bydlí krásná Nel. Ty se zafiiì, jak si to vymyslí‰,
dyÏ uÏ tu se‰ vod toho my‰lení.“
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Lovec se k nûmu otoãil zády a kráãel pryã. Janni ho
nûkolika kroky dohnal. 

„To nemyslí‰ váÏnû!“
„Proã ne?“ pokrãil Kemes rameny. „Sejdem se zejtra

u brány. Ty zistí‰, co potfiebuje‰ vûdût, a já se potû‰ím
s Nel. Tak vo co de?“

„Proã ne?“ opakoval Janni. „ProtoÏe tu nikoho ne-
znám, nemám Ïádné peníze, a dokonce ani nevím, jak
se jmenuji.“

„Janni Zlat˘ plamen,“ fiekl Kemes váÏnû.
„Ty na mÛj úãet vtipkuje‰?“ pochopil Janni.
„Jo,“ pfiik˘vl rozradostnûnû Kemes. „Dobr˘, ne?“
„No to jsem se tedy pobavil,“ vydechl uÏasle Janni.

„Tak kde bydlí ta tvá krásná Nel?“
„Tady za rohem,“ ukázal Kemes. „A její otec sice ne-

‰tudoval v Marettinejch ‰kolách, ale poslal tam kluka
a sám je uãitel. Urãitû bude nûco vûdût.“

Nel bydlela spí‰e v domku neÏ v domû a Kemese uví-
tala hodnû vlaÏnû. KdyÏ pfied ní ale rozloÏil koÏe‰inu
z horského medvûda, tváfi jí rozjasnil úsmûv, donesla jim
obûma pln˘ talífi polévky a brzy uÏ s Kemesem tokali
jako tetfievi. Janni je otrávenû pozoroval, dokud neode-
‰li do Nelina pokoje. Pak osamûl.

Domácnost to byla prostá, aÏ na pár knih nikde Ïádné
cennosti. Nelin otec byl zrovna za nûjak˘m studentem.
Janni se pfiisunul blíÏ k ohni, pfiitáhl si kolena k tûlu, po-
loÏil si na nû hlavu a hledûl do plamenÛ. Zlatistá barva
ohnû ho laskala jako staré vrásãité ruce, vysu‰ené vû-
kem do podoby hebkého pergamenu. 

Ze zamy‰lení ho vytrhlo prásknutí dvefií. Otoãil se
a u dvefií spatfiil asi ãtyfiicetiletého muÏe s vakem v ruce.

„Co jsi zaã?“ zeptal se pfiíchozí. „A co pohledává‰
v mém domû?“
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„Ty jsi Olek, Nelin otec?“
„To jsem.“
„Jmenuji se Janni,“ vstal a podal Olekovi ruku. MuÏ ji

neochotnû sevfiel ve své pravici. „Pfiivedl mû sem Kemes
Lovec, pr˘ ho dobfie zná‰.“

„UÏ zase mi leze za Nel?“ otázal se unavenû Olek.
„Pfiivede to dûvãe jen do ne‰tûstí. No nic. Nabídla ti Nel
aspoÀ nûco k jídlu?“

„Ano, vafií moc dobfie,“ usmál se Janni a ‰el si s ním
sednout opût ke stolu, kam si uãitel donesl veãefii.

„To je pravda,“ povzdychl si muÏ. „A taky je pravda,
Ïe teì, kdyÏ uÏ se její bratr Gabbi nevrátí z Tolevy, nej-
spí‰ stejnû Ïádného lep‰ího nápadníka nenajde. Je moc
pûkná, ta moje Nel, a asi bude lep‰í, kdyÏ bude nosit Ke-
mesova parchanta, neÏ aby skonãila na hradû v loÏnici
mladého Jareka. Ten lump nenechá na pokoji Ïádnou
sukni a ze v‰eho nejradûji Ïeny bije. Za tûhotnou se ale
ani neohlédne.“

„Jarek je syn hrabûte?“ ujistil se Janni.
„Tak tak. Panují tu teì nové pofiádky. Ale já si nestû-

Ïuju, tak to neber, jen fiíkám, co je pravda, doba se zmû-
nila, ale ne k hor‰ímu, jistû ne k hor‰ímu,“ zabruãel si
muÏ spí‰e jen pro sebe.

„Pfiede mnou si nemusí‰ dávat pozor na jazyk,“ po-
chopil Janni a stáhl si z ruky Kemesovu rukavici. V mat-
ném svûtle se zatfipytila jantarová destiãka. 

Olek ho chytil za ruku a pevnû ji sevfiel. 
„Nebesa jsou milosrdná, hned zítra jim obûtuji,“ vy-

dechl. „Jak jsi jim unikl? Dostal se odtamtud pryã je‰tû
nûkdo? Sly‰el jsi o mém synovi?“

„Ne, je mi líto,“ odpovûdûl Janni a ne‰Èastnû sledo-
val, jak se nadûje z Olekovy tváfie vytrácí. Proto dodal:
„MoÏná jsem i nûco vidûl, Oleku, moÏná jsem nûco za-
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slechl, ale dokud se mi nevrátí pamûÈ, nemám ti co fiíct.
Nechci lhát. I jméno, které teì nosím, jsem si musel vy-
pÛjãit. Spí‰ se sám od tebe potfiebuji dozvûdût, co se ko-
lem dûje, neÏ Ïe bych tû mohl o nûãem zpravit.“

„Co se kolem dûje,“ povzdechl si Olek. „Jen samá
hrÛza a ne‰tûstí. VÛbec nechápu, jak to nebesa mohla
dopustit.“

Zvedl se a z poliãky sundal láhev s pálenkou. V‰e fií-
kajícím gestem Jannimu nabídl a ten pfiik˘vl. KdyÏ do
sebe obrátili první pohár, Olek rozváÏnû pokraãoval.

„Nov˘m králem byl pfied ‰esti mûsíci v Effile koruno-
ván Nope Oberovec, kterému se teì nefiekne jinak neÏ
Nope Oberu tû. TûÏko fiíct, jestli je to hor‰í nebo lep‰í,
neÏ kdyby byl korunován Hartan Arleovec z Kobery.
I kdyÏ Arleovci pocházejí z královského rodu, kter˘ kdy-
si Maretta nahradila Koradem, prvním králem, jehoÏ
zemi sama vybrala, tûÏko vûfiit tomu, Ïe by se chovali ji-
nak neÏ jejich pfiedchÛdci. A ti se, jak asi ví‰, proslavili
naráÏením na kÛl. Willimovi vûrní se po Marettinû
a královû smrti a masakru v Tolevû rozprchli po celé
zemi. Skr˘vají se po skupinách v lesích a ‰kodí, jak mÛ-
Ïou, ale obyãejn˘m lidem to vût‰inou pfiiná‰í jen trápe-
ní. Pekelní jezdci se totiÏ ne‰títí niãeho, aby je na‰li.
Doba není klidná ani pfiíznivá pro jakékoli plány do bu-
doucna.“

„Pekelní jezdci?“ zeptal se Janni. „Co jsou zaã?“
„Povídá se ledacos, ale jsou to jen báchorky pro ne-

vzdûlané,“ odpovûdûl Olek. „Pr˘ jsou to démoni pozvaní
z pekla, aby Modré krvi zajistili vítûzství. Taky pr˘ nemrt-
ví pfiivolaní z hrobÛ, ktefií pasou po krvi a lidském mase.
Dokonce jsem sly‰el, Ïe jde o Marettiny Ïáky z Tolevy,
které muãením zmûnili ve zrÛdy bez svûdomí a soucitu.“

„A skuteãnost?“ 
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„Lidi,“ pokrãil rameny uãitel a nalil obûma dal‰í po-
hár. „Podle mû jsou to lidi jako ty nebo já, jen dûsivû ob-
leãení, s maskami na tváfiích a zlou povûstí.“

„TakÏe není dÛvod se jich bát.“
„Naopak, mladíku,“ pozvedl Olek v˘straÏnû prst, „a to

tû Maretta mûla nauãit. Nic není tak zlovolné a vynalé-
zavé jako ãlovûk, rozhodne-li se takov˘m b˘t.“

Janni pfii té v˘tce sklopil oãi.
„Stejnû jako nemÛÏe b˘t nic laskavûj‰í a vynalézavûj-

‰í v dobru neÏ ãlovûk, coÏ dokázali Marettini Ïáci v uply-
nul˘ch padesáti letech,“ dodal Olek o nûco mírnûji.
„KdyÏ se v‰ak vrátím k pÛvodní otázce, doba je zlá, ale
bude zfiejmû je‰tû hÛfi.“

„Proã?“
„Po Hartanovi z Kobery totiÏ zÛstaly dvû Ïivé dûti –

syn a dcera. Syn je ‰ílen˘ a dcera nemá Ïádné dûdické
právo na trÛn, ale…“ Olek se v˘znamnû odmlãel. „Jejich
poruãníkem byl ustanoven Zaq ze Zemíny – hrabû, kte-
r˘ porazil Willima. Je to velitel, za nímÏ stojí Pekelní
jezdci, a pfied mûsícem se oÏenil právû s Hartanovou
dcerou Lelou. Modrá krev baÏí jen po moci a bohatství,
nikdy se nezmûní. Zaq a Nope si pÛjdou po krku, to mi
vûfi. UÏ se to chystá. Je to jen otázka ãasu.“

Janni mlãel. Vûfiil mu. A nejen to. ¤íkal si, Ïe Maret-
ta, byla-li opravdu tak velká vûdma, jistû pfiedvídala, co
se stane. Jak stárla a ub˘valo jí sil, Modrá krev stále ãas-
tûji útoãila je‰tû za jejího Ïivota. KdyÏ nakonec velmi
váÏnû onemocnûla a vzpoura po padesáti letech klidu
vypukla naplno, musela vûdût, Ïe jakmile zemfie a ne-
bude uÏ Willima podporovat svou magií, král se neudrÏí
a v‰e se navrátí ke star˘m pofiádkÛm. Musela mít nûja-
k˘ plán. Urãitû ho mûla a on ho znal, mûl ho nûkde
v pamûti, kdyÏ mu svûfiila svÛj nejcennûj‰í ‰perk. 
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„Kemes mû mûl probudit o rovnodennosti, ale radûji
lovil medvûda pro Nel,“ pronesl a teprve v tu chvíli si
uvûdomil, Ïe uvaÏuje nahlas. Pohlédl na Oleka, jako by
mu mohl pomoct. „Maretta by pfiece nevloÏila osud
zemû do rukou nûkoho, kdo pfii první pfiíleÏitosti na
v‰echno zapomene. Kdyby Kemes pfii‰el vãas, neztratil
bych pamûÈ a vûdûli bychom, co dûlat. Maretta urãitû
pfiedpokládala, Ïe se hrabû Zaq postaví proti jakémukoli
novému králi, a kdyÏ se dva perou…“

Znovu se odmlãel a usilovnû pátral v pamûti, ale nalé-
zal jen prázdnotu. Pfied jeho probuzením nebylo nic.
Pfiesné údaje, po nichÏ tolik touÏil, nahrazovala jen ne-
jistá tu‰ení.

„Já si myslím…“ pokusil se znovu promluvit, aby to
dávalo nûjak˘ smysl. „Já vím… musím vûdût… Myslím,
Ïe jsem znal její plán. MoÏná ho pofiád znám, jen nevím,
jak si vzpomenout.“

Co budu dûlat? pomyslel si polekanû. Jestli je to pravda,
co jen budu dûlat?

A proã bych vÛbec nûco dûlat mûl? napadlo ho vzápûtí. Kdo
mû mÛÏe donutit, abych se jako blázen vrhl do událostí, kter˘m
nejenÏe pofiádnû nerozumím, ale které se mû hlavnû ani v nej-
men‰ím net˘kají. MoÏná je Modrá krev hor‰í, neÏ byl Willim, ale
mnû osobnû nic neudûlali a Willima ani Marettu neznám. 

„Jestli je to opravdu tak, mûl bys nejspí‰ odjet buì do
Zemíny, nebo do Effily,“ fiekl zatím zamy‰lenû Olek.

„Proã?“
„Potfiebuje‰ se pfiesnû dozvûdût, co se chystá, a aÏ si

vzpomene‰, nebude‰ uÏ muset ztrácet ãas shánûním po-
drobn˘ch zpráv,“ mínil Olek.

„A pokud si nevzpomenu?“ nadhodil Janni. „Tak mû
povûsí a ani nebudu pofiádnû vûdût proã. Ba co hÛfi, ne-
budu ani vûdût, koho to vlastnû vû‰í.“
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