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âas turistÛ a kronikáfiÛ

Mûsto Sharrahii mûlo úÏasn˘ hfibitov. Na jeho mohutné
hradbû jistû pracovaly stovky kameníkÛ a sochafiÛ, ktefií
se pfii stavbû neobyãejnû rozvá‰nili a vyzdobili ji reliéfy
s v˘jevy z bitev, jaké se snad v tomto svûtû ani nemohly
odehrát, ale na tûchto hradbách jim dokonce zpoza ob-
láãkÛ se zájmem pfiihlíÏeli i bohové. Hfibitov se rozkládal
na pomûrnû strmém svahu, takÏe se zdálo, jako by mrtví
chtûli mít dokonal˘ v˘hled na mûsto. 

PrÛvodce turistÛ zpravidla zdÛrazÀoval, Ïe hfibitov se
stavûl mnohem déle neÏ mûsto a Ïe nikdy nezÛstane pod
snûhem. Ohrada zadrÏí závûje a sníh, kter˘ napadá pfií-
mo na hroby a cestiãky mezi nimi, lidé okamÏitû odhrnou.

V‰ichni prÛvodci mûli nacviãen˘ ten kradm˘ pohyb
hlavou, jako by se obezfietnû rozhlíÏeli, zda nûkdo nepo-
volan˘ neposlouchá, neÏ vyprávûli dál. Chrám, kter˘ vi-
díte pfied sebou, ano, ta ponurá, nevysoká budova s ma-
sivními sloupy v prÛãelí a vytesan˘m nápisem, kterému
sice nikdo nerozumí, zato na kaÏdého pÛsobí velmi zlo-
vûstn˘m dojmem, tak tento chrám je dvojníkem jiné bu-
dovy, stavby celá tisíciletí staré, která byla témûfi od své-
ho vzniku i s ostrovem, na nûmÏ stála, pod hladinou
Zlomového mofie. Ten ostrov je‰tû pfied potopením zka-
menûl... Îádn˘ z prÛvodcÛ historii znovuoÏivení ostrova
nevykládal celou, ale kdyÏ se nûkdo ‰ikovnû zeptal, do-
vûdûl se víc. Napfiíklad to, Ïe z jednoho chrámu do dru-
hého není tak daleko, jak by se zdálo. Pro královského
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ãarodûje a jeho hosty napfiíklad ta vzdálenost nic nezna-
mená. Vejdou do jedné budovy a vyjdou ve druhé.

Sharrahii nebylo jen hlavním mûstem Hixartu, ale
i poutním místem. Pfiicházeli sem lidé nejen ze v‰ech
koutÛ království, ale z celého jiÏního kontinentu, a ãasto
sem dorazily i v˘pravy z Meziplánû. V‰ichni chtûli vidût
Studnu zázraku a nikdo uÏ nefiíkal, Ïe se onen zázrak
ztratil. Na‰lo se dost oãit˘ch svûdkÛ, ochotn˘ch pofiád
dokola vyprávût o zvlá‰tní mlze, kterou královsk˘ ãaro-
dûj nazval du‰í Sharrahii, jeÏ se na konci Poslední bitvy
vyvalila ze Studny a napravila v‰echny ‰kody, které ve
mûstû napáchaly v˘buchy a poÏáry.

Pfiesto bylo pravda, Ïe se Zázrak, ten pÛvodní, jenÏ dal
jméno celému údolí je‰tû dfiív, neÏ tu bylo postaveno
mûsto, ztratil. Nahradily ho jiné, to jistû, a v‰ichni, kdo
byli u toho, mají nadosmrti na co vzpomínat. A moÏná
nejvíc ze v‰ech právû král, kdyÏ se tak fiítí po okolních
strm˘ch a hrbolat˘ch svazích v novém terénním voze,
kter˘ na vlastní pfiání testuje pro zbrusu novou storskou
automobilku, a jeho mladá Ïena na místû spolujezdce
pfiitom jeãí – ale nikoli strachem, n˘brÏ nad‰ením. Pfies
v‰echnu Ïivou, hlasitou a nepfiehlédnutelnou pfiítomnost
se jeho my‰lenky toulají a bloudí labyrintem pamûti.

8
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Dina

Po nádhernû ãisté, zasnûÏené pláni letí lyÏafi, svobodn˘
jako pták. Vzduch je prÛzraãn˘, nebe modré, tak jak to
mûstská obloha nikdy nedokáÏe; nebe, jaké neznáme.
Dal‰í zábûr ukazuje stany, dokonale utûsnûné, dvojité, se
speciální izolaãní vrstvou. Stany, zamyslí se divák, proã
v Ledové zemi stojí jen stany, a nic trvalej‰ího? KdyÏ je
tam tak krásnû!

Dina sedûla s bradou v dlaních, dokonale soustfiedûná.
Máma by si jistû pfiála, aby se obãas takhle soustfiedila na
‰kolu, na uãení. Ov‰em seriál Ledová zemû patfií k vybra-
n˘m pofiadÛm pro Ïáky, abyste vûdûli. Patfií do cyklu
Krásy na‰í planety...

„Beztak ho natoãili Cizinci,“ zavrãel táta z gauãe. „UÏ
vysvûtlili, proã tam nikdo nesmí? Îe tam mají tajné zá-
kladny? Vojenské základny?“

„Nesmysl,“ namítla máma. „S k˘m by tady bojovali?
S námi?“

„Neb˘t jich, nemáme televizi,“ zamumlala Dina s oãi-
ma pfiilepen˘ma na obrazovku.

„Vypni to,“ poÏádal táta. „UÏ bûÏí jenom titulky...“
„Jednou tam pojedu,“ fiekla Dina. „Seberu kamarádky

a kamarády a kaÏdého, kdo bude chtít, a vyrazíme. Pfies
Pfiíkop pfiejedeme na bruslích. Stany potáhneme za se-
bou na saních. Mám to promy‰len˘.“

„Komu by se chtûlo do takové zimy?“ zívla máma.
„Tak uÏ tu bednu vypni, nesly‰elas?“
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Dinin otec zpozornûl. „Poãkej, teì tam dávají tfiíkol-
ky!“ Posadil se zpfiíma, odloÏil misku s ofií‰ky na stolek. 

Dina se u‰klíbla. Jásavé fanfáry, zábûr na známou traÈ
shora, jásavé barvy tfiíkolek a závodnick˘ch kombinéz,
pofiad pro primitivy, pch. Tyhlety slavné závodníky pfiímo
nesná‰ela. Urãitû se malují jako holky, aby byli v televizi
za krasavce, ale obvykle vypadají spí‰ jako z umûlé hmo-
ty. Jako nafukovací panáci. 

V zábûru se mihla podmraãená tváfi. Dina zamrkala.
Ten chlap mûl na sobû kombinézu jedné z nejvût‰ích stá-
jí, to uÏ díky tátovi a jeho komentáfiÛm rozeznala, a pfii-
tom jako by do celé té ‰ou nepatfiil. UkaÏte ho je‰tû! Ka-
meraman nebo reÏisér jako by ji sly‰eli a zabrali muÏe
zezadu. Byl velk˘ a ramenat˘, mûl del‰í vlasy neÏ jiní zá-
vodníci, a kdyÏ se trochu natoãil, zahlédla zahnut˘ nos.
Pak se podíval pfiímo do kamery a úspornû se usmál. Ne-
zamával jako jiní, oãi mu pfiitom neroztály. Jako by pfii‰el
z Ledové zemû, pomyslela si Dina. Gabriel Meotz, zaslech-
la komentátora. Gabriel? VÛbec se to k nûmu nehodí.

„Tak vstávat, jde se do postele!“ zavolala máma z ku-
chynû. Vlastnû stála ve dvefiích a kdovíproã se uculovala.
„Na kluky má‰ je‰tû dost ãasu,“ objasnila vzápûtí dÛvod
svého skrytého veselí.

Dina se urazila a vstala s hrdû vztyãenou hlavou. Klu-
ci? Nezájem. Ostatnû tenhle je stejnû moc star˘, nejmíÀ
pûtadvacet, moÏná i tfiicet... AÏ pfii mytí ji napadlo, Ïe by
si ho docela ráda vzala s sebou na sever.

10
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Anabaldar

Stávalo se mu to kaÏdou chvíli. Prostû se probudil a vû-
dûl, Ïe si ve spánku zase zkroutil krk tím nejnesprávnûj-
‰ím zpÛsobem – pfii kfiehkosti jeho prastaré pátefie ani
nebylo divu. A Ïe tím pádem jeho mozek dostával málo
krve, protoÏe se cévy pfii‰krtily o v˘rÛstky na jeho obrat-
lích. Ochrnutí ho pfiivádûlo k ‰ílenství, ale snad je‰tû hor-
‰í byly ty nekoneãné okamÏiky, kdy se tajemné mecha-
nismy nápravy pou‰tûly do díla. Procházel peklem se
v‰emi hrÛzami znovuzrození a proklínal den, kdy se
osobnû potkal se Zázrakem. Nikdy dfiív by nevûfiil, Ïe
nesmrtelnost mÛÏe b˘t tak bolestivá. Tak krutá v pfiímoãa-
rosti sv˘ch vûãn˘ch oprav. Tak nemilosrdná k jeho ubohé-
mu tûlu, které uÏ dávno touÏilo rozpadnout se v prach.
A tak nemilosrdná k ubohé du‰i, tr˘znûné pfií‰ern˘mi
pfieludy a tím nejhor‰ím z bohaté palety odporn˘ch
vzpomínek, kdyÏ Zázrak, jenÏ se usídlil v jeho krvi, syste-
maticky postupoval cestami pamûti, vyryt˘mi v mozkové
kÛfie, a obnovoval, co bylo zniãeno. Co chtûlo b˘t zniãeno!

A pak pfii‰lo to nejstra‰nûj‰í. Strach ze smrti. Svíravá
pfiedtucha, Ïe jednou tohle v‰echno pfiestane fungovat
a on pfiece nakonec zemfie. Bylo to tak poniÏující, tfiást se
strachem, choulit se v jeskyni, osvûtlené mizernou záfiiv-
kou poloÏenou pfiímo na podlaze, na posteli, stokrát pro-
moãené ledov˘m potem, krmit tlusté netop˘ry, chované
na maso, sbírat v˘Ïivné fiasy ze stûn komínÛ, vedoucích
aÏ nûkam nahoru, vysoko, do míst, na která se uÏ pama-
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toval jen matnû, a také hlídat a opravovat malou elekt-
rárnu u vodopádu – a tohle v‰e se zbraní stále pfiiprave-
nou v ruce, co kdyby se objevil vetfielec a chtûl mu jeho
Zázrak vzít! 

A kdyÏ uÏ ze sebe náhodou na chvíli setfiásl vûãn˘
strach, objevila se Ona, jeho muãitelka, kus jeho zamÏe-
né a zamãené pamûti, pfiipomínka stra‰ného provinûní...

Vûdûl, Ïe by nikdo z lidí tam nahofie nepochopil, proã
se tak drÏí toho Ïivota ve tmû, Ïivota, kter˘ dávno ztratil
chuÈ a barvu. Ani on sám to nechápal. Ale jednou vûcí si
byl zcela jist. Zabije kaÏdého, kdo by ho chtûl okrást.

12
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Poslední závod Mefa Meotze

Byl hork˘ den, jeden z tûch dnÛ, kdy závody probíhají
obzvlá‰È zbûsile a pfii kolizích nebo pádech z vyv˘‰en˘ch
ãástí dráhy teãe mnohem víc krve neÏ obvykle. I ty pády
jsou ãastûj‰í, protoÏe jezdci se zufiivû pfietlaãují, najíÏdûjí
jeden na druhého a hlasitû si spílají, pfiiãemÏ jim od úst
stfiíkají sliny. Nûkdy jsou i krvavé, ãlovûk si v zatáãce
snadno prokousne ret, pfiemítal línû Mef. Zvenãí k nûmu
tenkou plastovou stûnou boudy doléhaly hlasy mechani-
kÛ. Ho‰i jsou uÏ pûknû zpocení a naÏhavení, jen se se-
rvat... A novináfii ãíhají. Co taky v pozdním létû, v téhle
mrtvé sezónû. 

Cizinci? Nudné téma. UÏ dávno se na vefiejnosti neobje-
vili. Odletûli? Nebo mají pravdu ti, kdo tvrdí, Ïe uÏ nikdy
neodletí? Co dál, ubozí reportéfii? Vyhrabávat skandály
slavn˘ch? Pch. V‰ichni známí herci i politici odcestovali
na Sever a lyÏují na ledovcích, v krajích, o kter˘ch se ani
psát nesmí, aby je náhodou nûkdo z obyãejn˘ch lidí ne-
na‰el a nepo‰pinil svou pfiízemní pfiítomností! No, takÏe
reportéfii pozorují a fotí aspoÀ rvaãky u mûstsk˘ch vyva-
fioven, fotí chleby, rozházené po tûch uboh˘ch pranicích
po zemi, barvitû popisují to pl˘tvání dary, jimiÏ v‰emoc-
n˘ laskav˘ stát usmifiuje své chudé. A pak jsou tady zá-
vody. 

KoÀské dostihy vláda zakázala, údajnû pfiipomínají
barbarství Jihu, kromû toho t˘rání zvífiat popuzuje v‰eli-
jaké ty kluby zlaté mládeÏe, krásn˘ch, dokonale obleãe-
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n˘ch a uãesan˘ch hochÛ a dívek, ktefií nemají do ãeho
píchnout, a tak buzerují. Nejen své drahé rodiãe, ale ko-
hokoli, bez v˘bûru, jen kdyÏ je to vytrhne z nudy. TakÏe
psí zápasy nám taky zakázali. Zdá se, Ïe t˘rat mÛÏeme je-
nom stroje. A sebe navzájem. Vemte si tfieba box, taková
pitomost! Hnusná, surová záleÏitost. JenÏe ho pfiivezli Ci-
zinci, takÏe na nûj nikdo nemÛÏe, ani Zlatou‰ci. 

Protáhl se, lavice pod ním zavrzala. Kodrel otevfiel oãi
a zamraãil se. Ten chlap je schopen spát za v‰ech okol-
ností, ale pfiitom nesná‰í urãit˘ druh zvukÛ. Mef uÏ dáv-
no choval podezfiení, Ïe má Kodrel upraven˘ mozek.
Jedna z tûch utajovan˘ch, oficiálnû neexistujících tech-
nologií. Ov‰em pro boxery nebo závodníky se hodí... 

„PromiÀ,“ omluvil se. 
Vlastnû mu to nepfiímo nabízeli. Jeho manaÏer byl

v‰emi deseti pro, jenÏe Mef vidûl, co to udûlalo s Kodre-
lem. Ne, nemûl v úmyslu nechat se pfiipravit o ve‰kerá
drobná potû‰ení Ïivota, nechtûl do sebe místo vychutná-
vání jídla jen pûchovat kalorie a vitamíny, pfiestat ãíst, Ïít
mezi hol˘mi stûnami bez obrázkÛ (i kdyÏ jsou to vût‰i-
nou k˘ãe), neumût se ani obléknout tak, aby zvolené
kombinace barev ostatní nebodaly do oãí, povaÏovat sex
za pouhé cviãení, docela uÏiteãné na udrÏení kondice...
A tak dál. Urãitû tu byly i vûci, kter˘ch si nev‰iml. Zaru-
ãenû to bylo je‰tû hor‰í. Musel to b˘t dûs, procházet se
Kodrelov˘m vûdomím a odírat si lokty a boky o ostré
hrany geometricky pfiesn˘ch vjemÛ a pocitÛ. Br. Jenom-
Ïe od té doby, co odmítl tuhle v˘hodnou nabídku, se na
nûj lepila smÛla. 

Ona to v podstatû ani nebyla smÛla. Spí‰ nepfiízeÀ.
A nikoli osudu, ale tûch, kdo ve sportu rozhodují. Vel-
k˘ch pánÛ, pfiedsedÛ v‰elijak˘ch v˘borÛ a komisí. Nikdy
ho nenachytali pfii zkou‰kách na doping, dokonce nebyl

14
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ani pfiistiÏen s vdanou Ïenou (obvykle to b˘valy manÏel-
ky manaÏerÛ, i kdyÏ tenhle druh skandálÛ uÏ fakticky ni-
koho nebavil), ale zaÏil podplaceného mechanika, kter˘
mu vyrobil na stroji tûÏko zjistitelnou závadu, zaÏil ká-
men, vrÏen˘ neznám˘m cvokem do dráhy právû v oka-
mÏiku, kdy se fiítil nebezpeãnou, byÈ pfiesnû odhadnutou
rychlostí do zatáãky. Tehdy jel uÏ nûjakou dobu v ãele zá-
vodu. Ten ‰utr ho zpomalil a odsunul na druhé místo.
Cvoka pochopitelnû nechytili, ale urãitû se vytratil se
slu‰nou v˘platou v kapse... Byl ãas odejít a nechat závo-
dûní upraven˘m mozkÛm. Kdo ví, tfieba brzy zaãnou vy-
lep‰ovat pfiímo svaly a nervy, aby dosáhli lep‰í koordina-
ce, a to, co pak na startu poleze do tfiíkolky, bude jenom
vypadat jako ãlovûk. Uvnitfi to bude... vûc. 

Vstal, opatrnû, aby lavice nezavrzala, a vyhlédl z okna.
Práce mechanikÛ se ch˘lila ke konci. Tfiíkolky se leskly
a záfiily jasn˘mi barvami. Mef se zadíval na zelen˘ stroj.
Odpovídal barvû jeho kombinézy. Stejnû bude muset
v‰echno zkontrolovat. V duchu si chystal seznam citli-
v˘ch míst, kde se dá snadno povolit matice ãi hadiãka,
napilovat vzpûra, pfiihnout kus plechu, aby drhl o pneu-
matiku a po ãase ji prodfiel, byly to desítky poloÏek. 

Paulor mu poloÏil ruku na rameno. „Tenhle kluk je
spolehlivej. Nemusí‰ se zase trápit s kontrolou.“ Oba se
dívali na mechanika Zelen˘ch. Paulor mûl asi pravdu.
Asi.

Mef tûÏce vzdychl. „Tak to bude nûco jin˘ho. VÏdycky
si na mû nûco najdou.“

„Jsi moc dobrej.“ Paulor se ohlédl na ostatní závodní-
ky. Vût‰inou si jich nev‰ímali, jen ti dva úplní zelenáãi
v koutû na nû, staré vlky, vrhali takové ty pohledy se
smûsí arogance, potlaãeného obdivu a závisti. Nûktefií ze
star‰ích si ãetli.

15
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„Je‰tû nejsou v‰ichni upravení,“ za‰eptal Mef. „Ale
Kodrela uÏ nezajímají ani ty noviny...“

Vtom se v místnosti ozval hlasit˘ smích. V‰ichni se po-
dívali na mladého Damiána v modrém. Mef mûl toho
chlapce rád a bál se o nûj. Damián se uãil zatracenû rych-
le a brzy mu bude hrozit zájem ze strany upravovaãÛ.
Tenhle mladík pfiijde úpravami o víc neÏ Kodrel, kter˘
byl vÏdycky such˘ a nudn˘ patron. A nikdo uÏ nás nebu-
de pfii ãekání na závod bavit vlastními postfiehy o tom, co
si pfieãte v novinách.

„No pfiedstavte si to!“ hlaholil Damián, „zase ty Ïvásty
z Jihu! Kdo si to asi vym˘‰lí, vÏdyÈ ti jiÏan‰tí barbafii do
zemí pod Zlomem nikoho nepustí! Král lupiã, pí‰ou ta-
dy... Chlap zdrhnul z královského vûzení, osvobodil dal‰í
trestance, vrahy a zlodûje, a prohlásil, Ïe je právoplat-
n˘m králem a Ïe ten na trÛnû je královrah! A ukradl ko-
nû a zmizel v horách.“

„Konû,“ odfrkl Mef znechucenû. „Romantika! Proã
ne‰lohnul auÈák? Nebo motorku?“

„Barbafii z Jihu pfiece odmítají v‰echno, co pochází od
CizincÛ.“ Damián potfiásl hlavou, jako by se divil jeho
nevûdomosti. „Koukej, kdybych tam mezi nû pfii‰el, se
sv˘m jménem – no, vlastnû i ty s tím tv˘m! – tak by mû
hned nûkdo vyzval na souboj!“

„Jenom proto, Ïe máme jména po Cizincích?“ Mef se
pohrdavû u‰klíbl. „A bojujou meãem, co? Nebo kopím?“

„Mám dojem, Ïe mají i nûco jako box, akorát bez pra-
videl,“ ozval se jeden z mlad˘ch závodníkÛ.

„Ale vÏdyÈ o Jihu houby víme,“ zavrãel Mef. „Znáte
snad nûkoho, kdo se odtamtud vrátil celej? Prostû nema-
jí do tûch novin co dávat.“

Nûkolik muÏÛ se pustilo do zaujaté diskuse, ale Mef si
sedl a ztichl. Jih ho pfiíli‰ nebavil a historky o nûm pova-

16
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Ïoval za pohádky. Kdyby si mohl vybrat, vypravil by se
na Sever, do zemû ledu a snûhu, nezkaÏené a neobydle-
né. Aãkoli, moÏná uÏ si tam bohatci a velcí páni postavili
baráky, vytápûné ohnûm sopek, ukryt˘ch pod ledem.
MoÏná uÏ i tu studenou zemi za‰pinili sv˘mi penûzi.
MoÏná uÏ na svûtû váÏnû není o co stát, a kdyby se tady
a teì, v tomhle momentû, objevili Cizinci a dûlali nábor,
mûl by se pfiihlásit tfieba za topiãe u reaktoru nebo co na
tûch sv˘ch lodích potfiebují. V duchu se u‰klíbl. Ov‰emÏe
nikoho nepotfiebují. Na lodích mají sterilnû ãisto a ne-
pustí tam ani zdej‰í bakterii, natoÏ nûjakého vandráka.
Cizinci! Mizerové kdovíodkud, ktefií rozdávají zaostal˘m
národÛm technologie jako dárky dûtem, a ka‰lou na to,
co to s nimi udûlá. Nikdy nás nemûli najít! 

Jeho na‰tvané úvahy pfieru‰il zvuk trubky a hlas,
zvoucí na start. Dvefie, zaji‰tûné na dálku, se otevfiely, zá-
vodníci zvedli hlavy, nûktefií vstali. Znali pofiadí, v jakém
je budou vyvolávat, ale diváci museli dostat svÛj rituál.
Celá jména, barvu stáje, body v leto‰ních závodech...
A u tûch známûj‰ích i pár drbÛ. Hlasatel mluvil do mikro-
fonu, kter˘ dodával jeho vûtám zvlá‰tní intonaci, s jakou
se ãlovûk setká jedinû na závodech. Nepfiíjemn˘ pfiízvuk,
jako z kovu, myslel si Mef. Postavil se za Paulora, Kodrel
uÏ vystupoval dvefimi do horka a sluneãního jasu venku.
Damián se s k˘msi pfiátelsky po‰Èuchoval. Poslední chvil-
ky ãekání. Hnus, váÏnû.

„Gabriel Mefiste Meotz!“ Hlas chraptivû, jakoby zlo-
vûstnû vypoãítával jeho vítûzství. Koneãnû. Mef vykroãil
k zelenému stroji. ManaÏer mu zahrozil zaÈatou pûstí.
V této chvíli uÏ spolu nesmûli hovofiit, ale Mef dobfie vû-
dûl, o co jde. Pokud tenhle závod vyhraje, je konec. Konec
závodûní, moÏná i Ïivota. Velcí pánové, vlastníci t˘mÛ, se
nikdy nevyjádfiili zcela jasnû, v tom byl pro nû pÛvab
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téhle zábavy. Vzepfii se a uvidí‰! Tfieba tû jen pfiipravíme
o v‰echen majetek, tfieba na tebe po‰leme vrahy. A tfieba
to ani nebude právû rychlá smrt, známe i hor‰í vûci...
A my se budeme bavit. Bavit, protoÏe svût nám patfií,
nám, na‰im penûzÛm, zatímco voliãi dostávají chléb
a hry. (To pr˘ napsal jeden z CizincÛ.) Tak co, nechám se
porazit Kodrelem? Jak moc se mám rád? 

*   *   *

Od startu to valil naplno. Nebyla to jeho obvyklá taktika,
zpravidla se drÏel zpátky a pozoroval, vyráÏel do útoku,
aÏ kdyÏ se objevila v˘hodná pfiíleÏitost. Umûl mistrovsky
vyuÏít zakolísání, zaváhání nebo drobné poruchy závod-
níka pfied sebou a protáhnout svoje zadní kolo pod jeho,
kdyÏ se v zatáãce nadzvedlo. Proslavil se bezpeãností své
jízdy; nûktefií ho naz˘vali králem stability, a to v kategorii
nejsilnûj‰ích tfiíkolek uÏ nûco znamenalo. 

Tentokrát se ale zlobil uÏ od zaãátku a jen díky letit˘m
zku‰enostem se nepfievrátil hned v první zatáãce. Jel ris-
kantnû a na vítûzství. Poslední vítûzství. Nemûl co ztratit;
oni ho zniãí tak jako tak. KdyÏ poslechne, bude následo-
vat pfiemlouvání k úpravû. KdyÏ neposlechne... Zachech-
tal se a vzápûtí se rozka‰lal, jak mu do úst vnikl prach.
Prachu a písku bylo na dráhách vÏdycky plno, aÈ uÏ je
ãistili dvakrát nebo desetkrát dennû. Závodní dráhy se
nacházely blízko Centrální pou‰tû a jejich údrÏba nebyla
právû levná, jenÏe zemûdûlskou pÛdu zabírat nesmûly
a mûsta si zase nepfiála b˘t ru‰ena hlukem. A Ïe toho hlu-
ku fivoucí motory tfiíkolek produkovaly opravdu hodnû! 

Vzadu se kdosi pfievrátil. Kolem Mefa pfielétl Damián,
vesele se tlemil od ucha k uchu. Tady na ‰iroké ãásti drá-
hy si to mohl dovolit. Ostatnû dobfie vûdûl, Ïe ho Mef za-
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se pfiedjede ve strmém klesání pfied Brodem; v serpenti-
nách na nûj prostû nikdo nemûl. Ani Kodrel, kter˘ se
k nim obûma právû blíÏil. Na Kodrela mûl Mef také svÛj
trik, na této dráze to bylo obzvlá‰È ‰ikovné. Za Brodem,
v prudkém stoupání na Horu pravdy, se nad dráhu sklá-
nûly ‰lahouny divok˘ch baxetují, spletené, brãálovû zele-
né a nepfiehledné. Kodrelovi dûlalo potíÏe v‰echno, co
nebylo geometricky ãisté, a v místech, kde se k betonu
silnice a plastu ohrad pfiidal kus pfiírody, pravidelnû zpo-
maloval a jeho tfiíkolka se na krátk˘ okamÏik chovala ja-
ko opilá. 

Klidnû si jeì, vyprovodil Mef pfiedjíÏdûjícího Kodrela.
Je‰tû se setkáme! ·etfiil motor a naslouchal jeho zvuku.
Nezdálo se, Ïe by nûkde nûco nebezpeãnû dfielo nebo re-
zonovalo. Zatím Ïádné uvolnûné ãásti, Ïádná ãervená
kontrolka na palubní desce. Dokonce i fiemínky pfiilby
drÏí. Paulor mûl nejspí‰ pravdu. Bude to jen na mnû A na
Kodrelovi. Na tom, jak ho naprogramovali... Vytanulo
mu na mysli to stále ãastûji pouÏívané slovo. Dal‰í dárek
od CizincÛ. Nejdfiív se t˘kalo jen poãítaãÛ, ale pofiád víc
a víc i lidí Masy spotfiebitelÛ, naprogramované rekla-
mou... Programovatelná zv˘‰ená konzumace... Kupodi-
vu nejen potravy, ale i tfieba kultury. Pokud se je‰tû dá
mluvit o kultufie, kdyÏ jde hlavnû o filmy, pfiedvádûjící za
hodinu víc násilí a laciného sexu, neÏ bûÏn˘ ãlovûk potká
za cel˘ Ïivot. Na obrazové galerie a houslové koncerty se
asi naprogramovat nedá.

Nechal toho. BlíÏil se se‰up a Damián zpomaloval. Jo,
ten hoch aspoÀ nebude dûlat podrazy. Tady se bojí‰, mla-
díku? Tak jdeme na to! Levé zadní kolo Damiánovy tfií-
kolky se nadzvedlo. A je‰tû v˘‰. Mlad˘ závodník pfiibrz-
dil, tfiíkolka sebou ‰kubla, prudce to s ní hodilo k levému
okraji dráhy, Mef prosvi‰tûl napravo od soupefie, napros-
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to jist˘, na v‰ech tfiech kolech, a zamával mu. Ve zpût-
ném zrcátku zahlédl DamiánÛv rozesmát˘ obliãej. Bez-
dûãnû si ten pohled uloÏil ke sv˘m nejmilej‰ím závodnic-
k˘m vzpomínkám, aniÏ by v té chvíli tu‰il, Ïe bude patfiit
k posledním. 

U Brodu se nesmûlo zpomalovat, jinak voda vnikla do
motoru a po‰kodila ho. A máme tady vodotrysk! Mef byl
mokr˘ od hlavy k patû, ale aspoÀ ho to ochladilo. A teì
nahoru. Za Kodrelem. V okamÏiku, kdy Kodrelovo vní-
mání zmátly propletence zelen˘ch ‰lahounÛ a zmûÈ ãle-
nit˘ch listÛ, spou‰tûjících se shora k silnici, byl Mef tûsnû
za ním. Pfiesnû odhadl smûr pohybu jeho opile tanãící tfií-
kolky, prosm˘kl se kolem nûj a získal krátk˘ náskok. Bu-
de to staãit? Kritické místo téhle trati je most. Most smrti,
tak mu fiíkají novináfii, ktefií musí vÏdycky v‰echno dra-
matizovat. Je to smû‰né. Ne Ïe by se tam je‰tû nikdo ne-
zabil, ale ti závodníci prostû zbyteãnû moc spûchali a pfií-
li‰ si vûfiili. Staãí dát si trochu pozor. 

Kodrel uÏ byl za ním a najíÏdûl na nûj zprava. Bylo to
svinstvo, a tady na Mostû pûkn˘ risk i pro jeho nelidsky
rychlé reakce. KaÏd˘ sportovní soudce by ho odsoudil,
jenomÏe to by nûkdo musel celou akci natáãet z vrtulní-
ku. Páni si dají pozor, aby právû teì nikdo nic nevidûl
a reportéfii z televize mûli popfiípadû poruchu na motoru
nebo tak nûco.

Kodrel umístil levé kolo pfiesnû tak, aby Mefa shodil
z mostu, coÏ znamenalo pád z deseti metrÛ a náraz do
betonového nosníku, a Ïe pfii tom tempu, které tfiíkolky
naberou na zúÏeném místû a navíc uÏ z kopce, pád zna-
mená jistou smrt, to si kaÏd˘ umí pfiedstavit! Správnû
jsem se mûl nechat zabít, vzdát to, kdyÏ jsem kaÏdému
jen trnem v oku, manaÏerÛm, trenérÛm i ostatním zá-
vodníkÛm, pfiemítal Mef ve svém soukromém, podivnû
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zpomaleném ãase, nepohodln˘, neposlu‰n˘, moÏná uÏ
taky pfiestárl˘, a co víc, ze stáje, která uÏ má za nûj ná-
hradníka, mladého, hezkého, dokonal˘ typ pro noviny
a televizi. 

Jistû. Jak˘ mûlo z jejich pohledu smysl strhnout volant
na opaãnou stranu, zaklínit se mezi Kodrelova kola a za-
blokovat je, vytlaãit ho pfied sebou k pravému kraji a ná-
razem pfiehoupnout pfies pruÏné zábrany... 

Letûli dolÛ, jeãící zmûÈ plechÛ, trubek a plastov˘ch ‰tí-
tÛ, KodrelÛv stroj zaãal ihned po dopadu hofiet a Kodrel
se za‰prajcoval nûkde vespod. Mef mûl ‰tûstí, jeho tfiíkol-
ce upadla kola, ale kabina zÛstala v celku, stihl si roze-
pnout pásy a povylézt, pak uÏ mu pomohli ven, a kdyÏ
vidûl svého nepfiítele a vraha hofiet a sly‰el ho fivát, bylo
mu nanic. Potom to tûlo celé hodiny dolovali z trosek
a Mefa si nikdo nev‰ímal, jen o‰etfiovatel Zelené stáje,
a ten mu za‰eptal: „Jestli má‰ kam, tak zdrhej! UÏ zahá-
nûjí reportéry, sebrali jim kamery, jo, a je‰tû pfied tím jim
pokazili vrtulník... Z toho kouká deset let natvrdo, ho-
chu!“

„Já to nezavinil!“ vyhrkl Mef a pfiipadal si neobyãejnû
bezbrannû. Bylo to zbyteãné. Nikdo mu neuvûfií. Noviná-
fii napí‰ou, co se jim fiekne, no ne? 

„Já vím, sakra,“ sykl o‰etfiovatel. „Jdeme. Opfii se
o mû, jako kdyÏ nemÛÏe‰... Támhle mi stojí vÛz. Zkus vy-
padat na omdlení!“

Mef to poctivû zkou‰el a snad se mu to i podafiilo. Ne-
chal se vtáhnout do vozu a vylezl na opaãné stranû, kde
byla hustá tráva. Je‰tû pofiád si ho nikdo nev‰ímal. Re-
portéfii zufiivû fotili, co zbylo z Kodrelova stroje, a snaÏili
se zachytit jeho tûlo, spálené a pokroucené, zãernalé
a vÛbec hrozné, ale diváci takové vûci chtûjí, máme na to
prÛzkumy. Druh˘ úãastník nehody, kter˘ pfieÏil, bude
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pozdûji oznaãen za vraha, ale teì je‰tû není zajímav˘,
protoÏe to zatím nikomu nedo‰lo. A tak se Mef v zelené
kombinéze odplíÏil zelenou trávou k nejbliÏ‰ímu kfioví,
lemujícímu potok, potokem utíkal k Brodu a pfiebûhl
pfies traÈ, po níÏ se je‰tû tu a tam míhali poslední opozdil-
ci, ponofiil se do lesa. Teì byl relativnû v bezpeãí, aspoÀ
na chvíli. Zaãal zase pfiem˘‰let. Napadalo ho jediné v˘-
chodisko. Labyrint.
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Lidé Ïili na své planetû dlouhá tisíciletí a cítili se na ní tak
bezpeãnû a samozfiejmû, Ïe je ani nenapadlo ji pojmeno-
vat. Vlastnû ani nevûdûli, Ïe bydlí na kouli, která se otáãí
kolem své hvûzdy, a to v‰e je souãástí hvûzdné soustavy
a galaxie a vÛbec vesmíru. Je fakt, Ïe ti, jimÏ vûdûní a po-
znání stálo za to, postupnû objevovali pravidla, kter˘mi
se svût a vesmír fiídí, a urãitû by pfii‰li na spoustu dal‰ích
vûcí sami, kdyby se neobjevili Cizinci. Zatracení Cizinci!
Donutili kohosi z mocn˘ch, aby dal planetû jméno. Bez-
tak jen proto, aby ho mohli zanést do sv˘ch hvûzdn˘ch
map a od‰krtnout si dal‰í poloÏku, dal‰í objev. 

Na této planetû v‰ak ãekal je‰tû jin˘ objev. Vládci, s ni-
miÏ se Cizinci st˘kali, se jim o té záleÏitosti buì nezmíni-
li, nebo prostû nevzbudili jejich zvûdavost. Kdo ví, tfieba
je jinde bûÏné, Ïe je kÛra kontinentu provrtána jako od
ãervotoãe spletí chodeb, vûtvících se a kfiíÏících, uloÏe-
n˘ch v nûkolika patrech nad sebou, místy úzk˘ch, tak
pro dva tfii chodce, jinde podobn˘ch nejvût‰ím mûstsk˘m
ulicím, tu zcela a nepochybnû pfiírodního vzhledu, jinde
jasnû a zfietelnû umûl˘ch, s kruhov˘m nebo ãtvercov˘m
prÛfiezem a stûnami z materiálu na zpÛsob moderního
sklobetonu (darovaná technologie, od CizincÛ), jenÏe
mnohem odolnûj‰ího. 

Labyrint tady mohl b˘t déle neÏ lidé. Nebo stejnû
dlouho. Nikdo se k nûmu nehlásil a jeho zmapování bylo
nad lidské síly. Pfiesto se o to lidé pokusili, a z Labyrintu
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se stala turistická atrakce. Tedy pro civilizované obyvate-
le Meziplánû, coÏ zahrnovalo oblast vymezenou Sever-
ním pfiíkopem, po vût‰inu roku zamrzl˘m (a v nejuÏ‰í
ãásti dobfie hlídan˘m, neboÈ touto branou do severních
ãist˘ch, ledov˘ch krajÛ smûli projít jen vyvolení), mal˘-
mi, skoro kapesními pou‰tûmi na jihozápadû (dosud ne-
prozkouman˘mi, pfiestoÏe pr˘ se tomu cizinci nápadnû
podivovali, ale z místních se do nich prostû nikomu ne-
chtûlo) a úplnû na jihu Zlomem, strmû spadajícím do
mofie, pomûrnû úzkého prÛlivu, oddûlujícího MezipláÀ
od necivilizovaného, tajemného a nebezpeãného Jihu.
Z v˘chodu i západu Základní kontinent obklopovalo mo-
fie. Území Meziplánû si rozdûlily ãtyfii státy, tfii z nich spí-
‰e státeãky, nicménû samostatné a suverénní; CizincÛm
tohle pfiipadalo velmi dÛleÏité, i kdyÏ domácí nechápali,
proã. Krezzd byl nejvût‰í a nejmocnûj‰í, nejpokroãilej‰í,
zkrátka jedin˘ moÏn˘ partner v rozhovoru mezi planeta-
mi. Jih s tûmi barbary nepoãítá, ty nikdo nemÛÏe brát
váÏnû.

Mef svou vlast nikdy nemiloval kdovíjak vá‰nivû a ne-
byl ani trochu hrd˘ na to, Ïe se narodil v hlavním mûstû
Krezzdu, ale ve chvíli, kdy klusal dál a dál od sportovní-
ho areálu se závodní dráhou, cítil neurãitou vdûãnost za
nadûji, kterou mu Labyrint nabízel. Vûdûl o nejbliÏ‰ím
vstupu. Lidé, ktefií právû zhlédli napínavou a obãas i kr-
vavou podívanou pfii závodech tfiíkolek (nebo jin˘ch, tfie-
ba bûÏeck˘ch závodech; jak uÏ víme, t˘rání lidí zakázáno
není, dokonce ani v osvíceném Krezzdu), dostanou chuÈ
projít se v chladu podzemí a tfieba i bádat nad tím, co do-
sud nikdo neodhalil – kdo tohleto asi tak mohl postavit
(vyvrtat, vykopat, vyhloubit a vydláÏdit), kdy asi k tomu
do‰lo a proã vlastnû. Lidé z Ochrany Labyrintu se pfii bûÏ-
né údrÏbáfiské ãinnosti a uklízení projíÏdûli chodbami
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v mal˘ch vozících, zvan˘ch my‰áky, a za solidní cenu je
pÛjãovali náv‰tûvníkÛm. KaÏdá stanice u vstupu mûla
v garáÏi nejménû dvacet my‰ákÛ. 

Tohle v‰echno byly dobré zprávy a Mef si zaãal v hlavû
vytváfiet jak˘si hrub˘ plán. Dostat se do garáÏe, ukrást
vozík a projet spletí chodeb k jinému v˘chodu, nejlépe
v jiném státu. Tfieba v Meofií, s nimi nemáme smlouvu
o vydání hledan˘ch zloãincÛ. Jo, takÏe to znamená je‰tû
navíc ukrást mapu, protoÏe bez mapy se beznadûjnû ztra-
tím. A dát si pozor, aby mûl my‰ák plnou nádrÏ. Hm,
a Ochránci mají zbranû. Na‰e domácí pistole sice stfiílejí
za roh, zato bodovky, to je technologie CizincÛ a jejich
paprsek ãlovûku klidnû ufiízne nohu nebo ruku. Popfiípa-
dû hlavu, ale to by byla v dané situaci spí‰ v˘hoda... Trp-
ce se u‰klíbl. Dokonale nevinn˘ chlap, a uÏ zaãíná myslet
jako odsouzen˘ vrah! A to je‰tû nevypukla tisková a tele-
vizní kampaÀ. Zatracenû, jací my jsme otroci vefiejného
mínûní!

Narazil na betonovou cestu. Obezfietnû se rozhlédl, ni-
kde nikdo. Silnice nepochybnû vedla k Labyrintu, smû-
rem si byl jist. Vykroãil po ní rázn˘m krokem. Urãitû to
uÏ není daleko. MoÏná si je‰tû nev‰imli, Ïe zmizel... Cesta
se obloukem vyhnula skupinû nízk˘ch skal, ledabyle roz-
hozen˘ch v písku, spatfiil pfied sebou peãlivû udrÏovan˘
Ïiv˘ plot. Se‰el ze silnice a zapadl do hou‰tí. Píchalo, ale
ani to nevnímal. Po tom kvapném pochodu se mu v tûle
zaãaly postupnû oz˘vat bolesti ze zhmoÏdûnin, které utr-
pûl pfii pádu z mostu, ale zatím stejnû nemûl ãas vûnovat
se jim. 

Prostranství pfied vchodem do Labyrintu bylo prázdné.
Pochopitelnû, závody je‰tû neskonãily a lidé si tentokrát
za své peníze uÏili víc, neÏ ãekali; krev, rozma‰írované
plechy, oheÀ a spálené maso... Dobfie, je‰tû je ãas. Sebe-
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vûdomû pfiistoupil k pokladnû. Dívka za sklem si nûco
ãetla a ani nevzhlédla. MoÏná ãekala, aÏ pfiijde víc lidí,
osamûlé kroky ji nezajímaly. Mef si prohlédl tenké, ele-
gantní kovové sloupky pokladny, na nichÏ se v kolejniã-
kách pohybovalo sklo. Jednoduché jako facka. Strãil prsty
v závodnické rukavici do ‰tûrbiny, která zÛstala nad des-
kou stolu, zvedl sklo, a neÏ se pokladní vzpamatovala,
uvolnil ho nahofie nad její hlavou z kolejniãek a opatrnû
odloÏil stranou. Provádûl celou operaci tak klidnû a vûc-
nû, Ïe ji ani nenapadlo kfiiãet o pomoc. Patrnû ho mûla za
ponûkud oprsklého údrÏbáfie nebo um˘vaãe skel, k ãe-
muÏ do jisté míry pfiispívala i jeho o‰oupaná kombinéza.
Nadechla se, zjevnû se mu chystala vynadat.

„Klíã od garáÏe a mapu,“ fiekl ti‰e. „Jestli zaãnete fivát,
tak vás bacím.“

„Kdo...“ vypravila ze sebe.
„Zloãinec na útûku,“ odpovûdûl rychleji, neÏ mohla

otázku dokonãit. „Tak to budou psát v novinách. Je to
leÏ, ale...“ Pokrãil rameny. „Ten klíã! Vlastnû klíãe. Od
vchodu taky.“

„Z garáÏe se nezamyká,“ vyhrkla. Asi se mu koneãnû
pofiádnû podívala do obliãeje a rad‰i zaãala spolupraco-
vat. V té chvíli byl docela vdûãn˘ za svÛj orlí nos, pichla-
v˘ ãern˘ pohled a celkovou vizáÏ neholeného, podezfie-
lého individua. 

„Dík.“ Vzal si od ní klíãe a dovolil si mírn˘ úsmûv. Ne-
chtûl ji vydûsit k smrti. „Buìte potichu. AspoÀ chvilku.
Fakt vám nechci ublíÏit.“

Horlivû k˘vala. Nevûfiil jí, ale na tom nezáleÏelo, stejnû
se tu musí objevit nûkdo z OchráncÛ, vlastnû je neuvûfii-
telná klika, Ïe je tady ve vstupní hale tak pusto a prázdno! 

Rozbûhl se ke garáÏi. V okamÏiku, kdy strãil klíã do
zámku, kdesi v hale klaply dvefie, dívka zaãala jeãet
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a souãasnû s tím práskl první v˘stfiel. Pistole. Fajn, tenhle
nemá ‰anci, ale brzy se jich vyrojí pût nebo ‰est... Násilím
zvedl roletu z vlnitého plechu; ani netu‰il, Ïe má takovou
sílu. JenÏe ta potvora se zvedala tak pomalu! Svalil se na
zem a protáhl se úzkou mezerou dovnitfi Svûtlo se rozsvíti-
lo automaticky. Mají tady na to ãidla. Hned vedle vchodu
visela na stûnû tabule s klíãky od my‰ákÛ. Namátkou si vy-
bral troje, na‰tûstí byly sefiazeny podle ãísel a vozíky byly
oznaãeny zfietelnû. Nastartoval nejbliÏ‰í stroj, mrkl na pa-
lubní desku. Plná nádrÏ, co víc si uprchlík mÛÏe pfiát! 

Vyrazil pfiesnû ve chvíli, kdy se roleta zvedla úplnû
a do podzemní místnosti vtrhli Ochránci. Paprsek z bo-
dovky mu spálil rukáv tûsnû pod ramenem; díky za zpev-
Àovací ná‰ivky! V˘stfiel z pistole mu práskl kolem hlavy,
zalitoval, Ïe si nenechal pfiilbu, zfiejmû tady má nûkdo
neobvykle pfiesnou mu‰ku! Dal‰í paprsek roztavil boãní
kryt my‰áka, Mef sykl bolestí, kdyÏ mu Ïhav˘ plast popá-
lil stehno. Materiál jeho kombinézy nehofiel, ale doutnal
a to bylo zatracenû odporné, nakonec z nûj zbude jen ta
zpevÀující síÈka... ZaÈal zuby a potlaãil touhu zastavit
a vyskoãit. Prolétl zavfienou branou do Labyrintu. Oteví-
rala se smûrem ven z garáÏe a skuteãnû asi nebyla zamãe-
ná, jinak by kladla vût‰í odpor. Sly‰el, jak muÏi v garáÏi
fivou, sly‰el dal‰í a dal‰í v˘stfiely, zbyteãné, protoÏe ho uÏ
nemohly zasáhnout, a pak se ozval zvuk, kterého se bál.
Startování my‰ákÛ, nejménû tfií najednou. 

U‰klíbl se. Plast, zdeformovan˘ Ïárem, uÏ chladl, kÛÏe
na stehnû ho pálila, ale to bude jen povrchová spálenina,
takÏe, ho‰i, jsem zase ve formû a vy na mû nemáte. Hnal
svÛj titûrn˘ stroj, stûÏí poloviãní proti tfiíkolce, chodbami,
ne o závod, ale o Ïivot, a byl pevnû odhodlán zvítûzit. 

My‰ák svi‰tûl tunely, aÏ se podzemí chvûlo a dunûlo
v rezonanci s neãekan˘mi nárazy do stûn, vzduch se zaly-
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kal pfiekvapením. Na ãelní obrazovce, zabírající horní ãást
pfiedního skla, se pfiekotnû posunoval plán Labyrintu. Pro-
zatím ho Mef ignoroval stejnû jako brzdy – na ty ostatnû
vût‰inou ka‰lal i pfii závodech, protoÏe jejich pouÏití ne-
bezpeãí spí‰ zvy‰ovalo. Tfieba si namlátím hubu, ale moÏná
jim je‰tû pfiedtím staãím utéct! V neãekanû ostr˘ch zatáã-
kách ho setrvaãnost vyhazovala aÏ ke stropu, ale zatím se
neoctl hlavou dolÛ a nepfievrátil se. Po kaÏdém dopadu se
nahlas rozchechtal jako blázen. VÏdyÈ to ve skuteãnosti
bylo k smíchu! Smû‰ná paranoidita, pitom˘ pfiedpoklad
spiknutí spravedlnosti proti nûmu! Hloup˘ útûk, pl˘tvání
stfielivem, ohroÏení OchráncÛ, ktefií za nic nemohou!

Motor my‰áka nafiíkal, na takovéhle zacházení nebyl
zvykl˘, ale jeho protesty zanikly ve vyjícím vûtru. To byla
váÏnû klika, Ïe tuhle ma‰inku nedávno pfiedûlali a pfiesa-
dili ji z pásÛ na kola! Na pásech se moc divoãit nedá a ná-
skok se získává extrémnû tûÏko. Je‰tûÏe nûkoho napada-
lo, jak zrychlit pohyb údrÏbáfiÛ a uklízeãÛ v bludi‰ti, kdyÏ
uÏ byla zmapována tak rozlehlá oblast!

Mrkl na plánek. Ochránci podle v‰eho rozli‰ují tunely
s víceménû kruhov˘m prÛfiezem, zpravidla ‰ir‰í, jakési
magistrály, které oznaãují ãervenû, a hranaté chodby, to
budou ty, v nichÏ se dá rozeznat strop, stûny a podlaha,
znaãené zelenû. Ty jsou uÏ‰í a nebezpeãnûj‰í. Je‰tû tak
mít ãas dávat na to pozor!

Oblouk tunelu se náhle sníÏil, Mef sotva staãil sehnout
hlavu, pfiední ‰tít se nahofie zdeformoval, ale nepraskl.
TakÏe tady tunely zase na chvíli pfiecházejí v bludi‰tû
obyãejn˘ch chodeb? Nebo to jsou i nadále tunely, jen
o nûco niÏ‰í? Na mapû se to nedalo rozeznat, to by chtûlo
zastavit a dÛkladnû ji prostudovat...

Musel pfiece jen trochu ubrat na rychlosti, chodby,
v nichÏ se octl, byly vût‰inou úzké, s kluzk˘m blátem na
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dnû, a neãekanû se vûtvily, zpravidla ve tvaru T. Rozbít se
náhodou o skálu, prosím, beru, ale sebevraÏda ne. V˘-
prava do Labyrintu jenom s my‰ákem je pro amatéra
hodnû nebezpeãná, jenomÏe v Ïivotû nastanou chvíle,
kdy je v˘hodnûj‰í zabloudit, rozmlátit se na kousky nebo
tfieba shofiet, neÏ zÛstat stát a poãkat si na pouta, mfiíÏe
a v‰eobecné opovrÏení... Najednou ztuhl a div nenarazil
do stûny (zase jedno protivné téãko ve vûtvení chodeb!),
zpotil se a trup vozidla mu nebezpeãnû sklouzl mezi ko-
leny. Co kdyÏ mû tam nahofie ve sluÏební místnosti nû-
kdo sleduje? Co jestli tam nûkde mají svûtelnou tabuli,
po níÏ se teì pomalu pohybuje zelená teãka?

Natahali tudy tisíce kilometrÛ drátu, ti pilní Ochránci,
údajnû jsou podchyceny v‰echny chodby, jenomÏe je ta-
dy ta drobná potíÏ, o které se moc nemluví: obãas náho-
dou nebo pfii pátrání po zbloudilcích zjistí‰, Ïe drát vede
rovnou do skály. A o pár metrÛ dál narazí‰ na chodbu
bez drátu, která se tváfií jako ta pÛvodní, aÏ na to, Ïe ve-
de docela jinam, vûtví se do naprosto neznámé, neprobá-
dané ãásti bludi‰tû, kde se ztratí‰, jen to fikne. Pak tû tfie-
ba najdou o dvû patra v˘‰ a okamÏitû volají psychiatra –
mají s tím uÏ své zku‰enosti. Nejeden ztracen˘ a znovu
nalezen˘ vykládal pohádky a báje o pfiízracích... A pfii
následující kontrole je zase v‰echno v pofiádku, tajemná
chodba neexistuje a ta pÛvodní je na svém místû Tak se
to aspoÀ traduje mezi Ochránci. 

Mef o tomhle v podstatû nemûl nic vûdût a nebavil se
o tom ani s kamarády z fiad závodníkÛ pfied startem, kdy
se zpravidla z ãiré nervozity semele úplnû v‰echno. MefÛv
star‰í bratr, Michael Cerber Meotz, b˘val totiÏ Ochrán-
cem. A ne ledajak˘m; patfiil k prÛzkumníkÛm a celá léta
se vydával do neprobádan˘ch oblastí, zakresloval je do
map a pokládal v nich dráty. MoÏná i tahle chodba je

29

Rečková 1 - zlom  19.8.2008 12:50  Stránka 29



Jana Reãková / Údolí Îalozpûvu

osvûtlená právû díky nûmu... Ale kaÏdého prÛzkumníka
jednou opustí ‰tûstí a Labyrint ho zavfie ve slepé chodbû.
Pak najdou ten drát, vedoucí rovnou do skály nebo do
toho zvlá‰tního sklobetonu. 

Tu a tam se nûkdo pokusil o tomhle vyprávût noviná-
fiÛm, ale Ïádné noviny si nedovolily otisknout takov˘
blábol. Ani v té nejmrtvûj‰í sezónû. Nebo Ïe by kdosi na-
hofie tu‰il, Ïe to není blábol? To spí‰. Zakázaná informa-
ce, Ïádná povûra, váÏení. Mikyho tohle bludi‰tû skuteãnû
zabilo. MoÏná se dostal nûkam, kam nemûl. Odhalil ta-
jemství, které si Labyrint nechtûl nechat vzít. Kdo ví?
Pohfibívali prázdnou rakev a Mef, jedin˘ pozÛstal˘, na ni
poloÏil krystal, nûjak˘ celkem obyãejn˘ kfiemen, ale pfií-
mo z Labyrintu, z nûkteré z tûch divok˘ch, jakoby pfií-
rodních (a moÏná doopravdy pfiírodních) chodeb.

Mef by klidnû odpfiisáhl, Ïe se Miky ve své poslední
chvilce s Labyrintem smífiil. OdjakÏiva nesná‰el rozumná
vysvûtlení. Vadily mu vûci, které se zcela a bezv˘hradnû
vydaly lidem do rukou a vÛbec se nebránily. PfiestoÏe
podle CizincÛ to jedinû tak bylo správné. âert vem Cizin-
ce, co ti o nás vûdí? Strávili tady kolik let, ale nejspí‰ si
nikdy nevy‰li mezi obyãejné lidi, spokojili se s tím, co jim
navykládali vládci. 

TakÏe, zelené blikátko Ïivota. Jakmile se pohyb bodu
zastaví, Ochránci se vydají nejkrat‰í cestou za mnou.
Pûkná otrava. Co s tím? Musím se zbavit toho udûlátka,
které vysílá signál. Beztak ho nûjak˘m zpÛsobem pfiená-
‰ejí dráty, normální vysílaãky pfiece nepropasírují ty vlny
nebo co to vysílají, skrz kilometry skály. Bude to mrÀavé.
Schované? To snad ani ne, turisté i údrÏbáfii pfiece mÛÏou
b˘t rádi, kdyÏ je pfii nehodû nûkdo najde. Bude to tady,
na palubní desce. Nebo moÏná na vnûj‰ím povrchu, ale
na dosah... Jedním okem si prohlíÏel desku. Ne, nic. Pak
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vystrãil ruku – právû se pohyboval v dost ‰iroké a pomûr-
nû rovné chodbû – a za‰átral po hladkém pfiedním ‰títu.
Tohle? Nahmatal drobn˘ v˘stupek, podafiilo se mu ho
uloupnout. Vypadalo to jako oãko s krystalkem uvnitfi.
Nemûl ãas pofiádnû tu vûciãku prozkoumat. Za ním se co-
si ozvalo. Hrãení motorÛ... Ti bastardi znali zkratku!
Nebo umûjí komunikovat s fiídícím stfiediskem? MoÏná.

Tak jo, pfiitvrdíme. RozmlaÈte se napadrÈ, ho‰i! Se‰lápl
pedál k podlaze, vycenil zuby v ‰íleném úsmûvu toho,
kdo uznává jedinû takov˘ lov, pfii nûmÏ je kofiistí a lov-
cem souãasnû Zahrajeme si? Reflektor vozidla pfielétl dvû
odboãky, úzké jako my‰í díry, tudy by se ani my‰ák ne-
protlaãil, tak jen dál, vezmeme to tudy... 

Zmocnilo se ho opojení z rychlosti, ze zbûsilé jízdy do
tmy, jen místy fiedûné záfiivkami pod stropem. Tady v od-
lehlej‰ích ãástech bludi‰tû jich postupnû ub˘valo, musel
stále víc spoléhat na reflektory. Cítil, jak ho tahá za vlasy
jeho vlastní vítr, tohle není oficiální závod, nikdo mi ne-
bude vykládat, koho smím pfiedjet a koho ne, a není tu
upraven˘ chlapík, kterého naprogramovali, aby mû za-
bil! V podstatû lep‰í jezdec neÏ já, jasnû, teì uÏ si to mÛ-
Ïu pfiiznat, a pfiesto je po smrti...

V poslední chvíli ostfie zaboãil doprava; hlavní chodba
byla zavalena hromadou kamení a ‰tûrku, vsadil by se, Ïe
vãera tady ten zával je‰tû nebyl, to by ho uÏ stihli odstra-
nit, kola zajeãela, boãní ‰tít se otfiel o stûnu a zachránil
jezdci koleno, ale loket zÛstal voln˘ a chrániã nevydrÏel,
zajiskfiil a za mocného ‰kubnutí se odlomil, látka kombi-
nézy povolila. Ruka mu tím nárazem na okamÏik ochr-
nula, pak se mu aÏ do ramene rozlila ostrá, palãivá bo-
lest, hlava jako by mu nechtûla drÏet na krku a chodba
pfied ním se vlnila a svíjela. Zázrakem udrÏel rovnováhu.
MoÏná to nebyl ani tak zázrak, ale prostû cvik. Tfiíkolky
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se pfii závodech pfievracejí náramnû snadno, projet zatáã-
kou, to je umûní, na to se lidé schválnû chodí dívat! My-
‰ák byl v podstatû motorka, mûl sice ãtyfii kola, ale ve
dvou párech tûsnû u sebe – v tûch nejuÏ‰ích místech se to
hodilo.

Hlava se sama spravila, prsty zaãaly zase poslouchat.
TakÏe je‰tû pofiád naÏivu? To je ale pfiekvapení!

Do cesty se mu postavila dal‰í stûna, tentokrát to zku-
síme lev˘m ramenem místního typického téãka, Ïádné
brÏdûní, nehodlám s tím na stará kolena zaãínat! Vyhodi-
lo ho to ke stropu, kolo se o nûj opfielo a je‰tû kus pokra-
ãovalo v jízdû, boãní ‰tít narazil tvrdû do stûny vpravo
a praskl, za pronikavého jekotu vydrápl kus betonu
a snad i kamene pod ním, ta r˘ha bude pûknû hluboká,
myslel si Mef nezúãastnûnû, protoÏe koleno, které se té
akce zúãastnilo a nejspí‰ z nûj nic moc nezbude, je‰tû ne-
bolelo, pak dostal fiádnou facku, aha, zase strop, a ten bl-
bej frajer si jede bez pfiilby, dobfie mu tak, a teì koneãnû
padá, motor zoufale pi‰tí, ze skfiípûní plechÛ a plastÛ se
zvedá Ïaludek, v‰ak to taky smrdí, a jak, tma, jiskfiiãky,
zase tma, no není uÏ naãase ztratit vûdomí?

Probral se do tichého ohÀostroje jisker, hasnoucího
v kaluÏi, a v˘buchÛ bolesti, které ho ohlu‰ovaly. Hladinu
louÏe vidûl v tom pfieru‰ovaném svûtle, bylo to jako stro-
boskopické efekty pfii tancovaãkách, kdyÏ je‰tû zpíval se
skupinou, páni, nevzpomenu si uÏ ani na jméno! Bolest
nedokázal lokalizovat, válela se na nûm jako mrak, jako
mlha nad propastí, takhle zpackanou sebevraÏdu by mu
jistû schválili v‰ichni nepfiátelé a vÛbec kaÏd˘, koho kdy
v Ïivotû na‰tval.

Pohnul rukama. Ty ve zmatku odpornû nepfiíjemn˘ch
pocitÛ identifikoval nejsnáz. Nebyl si docela jist, jestli to
bolí; jeho tûlo momentálnû nic jiného ani neumûlo.
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Ohmatal si hlavu, byla celá, oãi na svém místû, pravé
ucho odfiené a vlasy lepkavé. âím asi, hm? Pátefi kfiupe,
ale drÏí, Ïebra pfii d˘chání bolí, to pÛjde. Bál se, co najde
na místû pravého kolena, ale bylo tam, dokonce se tro-
chu h˘balo a uÏ cítil i prsty na noze, takÏe bych se mohl
vyprostit, ne? 

Hmatal kolem sebe, hledaje zbytky stroje, které ho
podle v‰eho mûly zavalit. S uÏasl˘m obdivem pochopil,
co znamená pojem bezpeãnostní sedadlo: Rozpadlo se na
jemnou drÈ a nijak ho nezranilo, tedy ne Ïe bych zrovna
touÏil mít dûti, ale klidnû se obejdu bez dal‰í porce boles-
ti... Pomyslel na dûsivé komplikace úrazÛ jako natrÏená
játra nebo slezina a uznal, Ïe smrt hladem a Ïízní ve tmû
bude hor‰í, ale neãekané vzepûtí pudu sebezáchovy ho
pfiimûlo vzdálit se od podezfiel˘ch jiskérek. Vozidla mají
tendenci po nárazu zaãít hofiet. MoÏná je my‰ák udûlan˘
bezpeãnûji, ale Mef si dobfie vzpomínal na nûkolik parád-
ních poÏárÛ na závodní dráze vãetnû toho posledního
a nemínil nic riskovat. 

Po tfiech se pfiekotnû odbelhal o kus dál, za roh, a je‰tû
kus, smûrem nahoru, na vzduch... Pak si uvûdomil, Ïe je
to blbost. Beztak jsem utrpûl otfies mozku a totálnû z to-
ho zpitomûl! Kampak nahoru, kdyÏ nevím, kudy! Mapa,
promítaná na pfiední sklo, je pochopitelnû v háji. Nemám
ponûtí, kde jsem. Jediná nadûje jsou moji drazí pronásle-
dovatelé Ochránci, pokud se taky nevymázli. A to oni se
asi vymázli, bylo to tím blátem, fiídk˘m a zrovna zvoucím
ke smyku, kdyÏ jsem to nezvládl já, tak oni stûÏí, jsou to
amatéfii...

ZÛstat leÏet? âekat na smrt? Bylo by to nejpohodlnûj-
‰í. Rozhlédl se. Jiskfiení ustalo, v dálce vidûl svûtélko. Po-
slední záfiivka. Vlastnû pfiedposlední, jednu nejspí‰ roz-
bil... Neobratnû se zvedl, opíraje se o stûnu. Vykroãil.
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Bolelo to pfií‰ernû, ale dokázal udûlat pár krokÛ smûrem
ke svûtlu. Pak svûtlo zhaslo.

To si aspoÀ myslel. Ve skuteãnosti se vypnulo jeho vû-
domí, ale dost moÏná i tak pokraãoval v chÛzi, nebo spí‰
v neohrabaném plazení podél stûny, protoÏe se probral
vsedû u záfiivky. Netu‰il, jak se k ní dostal. Otfies mozku,
jasnû. Ale co teì?

Tma pfiede mnou, tma za mnou, mûl bych se pokusit
dostat nahoru, takÏe tudy? Zdálo se mu, Ïe chodba mírnû
stoupá. Svûtlo nechal za sebou. Vlekl se podél stûny a ne-
vidûl vÛbec nic. Najednou mu podklesla levá ruka a pra‰-
til se do brady o studenou skálu. Uvûdomil si, Ïe z nûja-
kého dÛvodu leze po ãtyfiech. Vlastnû po tfiech. Pravé
koleno brnûlo tak silnû, Ïe to rozeznával i ve v‰eobecném
chorálu bolesti, kter˘ mu huãel v u‰ích a v celém tûle.
Pokusil se vzpfiímit a jít jako ãlovûk, ale po chvíli zase zjis-
til, Ïe leze. A vzápûtí pfii‰el na to, Ïe jeho chodba klesá.

Tak. Podafiilo se mu beznadûjnû zabloudit. ZÛstal leÏet.
Musím si odpoãinout. Srovnat si vûci v hlavû... KdyÏ se
probral, pfiipadalo mu, Ïe uplynulo nejménû pÛl dne. Co
to bylo, spánek, bezvûdomí? Umírám na nûjaké krvácení
do mozku? S hekáním a sténáním se zvedl na tfii jakÏtakÏ
pouÏitelné konãetiny a dal se znovu do pohybu. Tûlo bo-
lí, aÈ se h˘bu nebo ne, tak co. ApoÀ se nemusím nudit.
Posouval se dopfiedu, aÈ uÏ byl zvolen˘ smûr správn˘ ne-
bo ne, pravou nohu táhl za sebou. Cesta ho vytrvale ved-
la dolÛ, ale uÏ si toho nev‰ímal. Ani uÏ nespílal zrádné
gravitaci, která za to mohla. Mífiil do hlub‰ích, málo pro-
zkouman˘ch nebo vÛbec neprobádan˘ch oblastí Laby-
rintu.

Ruce hroznû bolely, hlava pukala a koleno otékalo,
krev, kterou zpoãátku polykal, zaschla a nechala po sobû
pachuÈ a ÏízeÀ. Usnul nebo omdlel a vzbudil se s obliãe-
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jem na studeném kameni a tûlem v blátû. Zakázal si mys-
let na infekci, ÏízeÀ mû zabije rychleji, ne? ZÛstat nebo
lézt? Je nûjaká nadûje? Sotva. Ale leÏet a ãekat na smrt je
otrava, takÏe dál.

âas se choval jinak neÏ za svûtla. Napadlo ho, Ïe se
plazí do ãerné díry. MoÏná bylo lep‰í ukrást kosmickou
loì a nabourat do nejbliÏ‰í hvûzdy. Tma mi leze na ner-
vy. A ke v‰emu ten hukot...

Pfiekonal haldu kamení, ãásteãnû pfiehrazující chodbu,
coÏ mu umoÏnilo chvíli nemyslet, vypnout se únavou. To
blaho! Pak se pra‰til do bolavého kolena a hlasitû vyjekl,
odpovûdûla mu ozvûna, a kdyÏ utichla, poznal, Ïe protiv-
né huãení se neodehrává pouze v jeho hlavû, ale je oprav-
dové. Chtûl jsi smûr, má‰ ho! Chvíli zkou‰el zase jít, ale
rovnováha ho po pár krocích opustila; stejnû si pfiipadal
jako pirát s dfievûnou nohou. Pak mu lev˘ loket odepfiel
poslu‰nost a pfiesun vpfied se je‰tû ztíÏil. Mef leÏel na bfii-
‰e, jak se zhroutil, kdyÏ ruka povolila, a pfied oãima mu
defilovaly V‰eobecné pokyny pro jezdce na tfiíkolkách,
psané ãervenû. Na ãem jsem to vlastnû pfiijel? Lékárniã-
ka. Ve voze má b˘t lékárniãka. Chtûlo to dlahu a beztak
tam byla, skládací nebo nafukovací, to je fuk. Mohl jsem
ji vyhrabat z tûch trosek, dokud jsem je‰tû vidûl. Pozdû.
Nebo tam hofielo? Asi hofielo...

Napadlo ho, Ïe tam nahofie moÏná uplynul rok. Zapo-
mnûli na nûj. Klidnû by mohl vylézt a nikdo by ho nepo-
znal...

Pohnul se dopfiedu. Co je tohle za styl, ãerv? Píìalka?
Písmena na stûnách ãervenû záfií, tohle by tu ale nemûlo
b˘t! To je prosím halucinace a ty já neberu, kromû toho
je nedokáÏu pfieãíst. Dejte mi ke ãtení nûco lep‰ího, vÏdyÈ
je to naposled, brzy uÏ zhebnu, fakt, tentokrát to urãitû
vyjde!

35

Rečková 1 - zlom  19.8.2008 12:50  Stránka 35



Jana Reãková / Údolí Îalozpûvu

Hukot sílil. Mef se unavil a s potû‰ením omdlel nebo se
propadl do spánku, ale pomalu, vychutnával si odplou-
vání vûdomí, to jsem zase hezky vyzrál na bolest a ÏízeÀ
a dejte mi uÏ pokoj... Za trest se zase vzbudil a plahoãil se
dál. 

Huãení se teì mísilo se ‰ploucháním, voda, co jiného
tak asi ‰plouchá, leda bych objevil naftu, to bychom se
nasmáli, a kdyÏ si fiekl nasmáli, uvûdomil si, Ïe s ním uÏ
nûjakou dobu putuje bratr Miky, jasnû, musel se uÏ nu-
dit, dva roky mrtv˘, to je fakt otrava, no, já bych docela
rád do klubu, ale nechtûjí mû pustit. Bratr pok˘val prÛ-
svitnou hlavou, jen klid, to bude v pofiádku.

Do té neviditelné fieky se dostal jednodu‰e. Nadzvedl
se, posunul levé koleno k pravé ruce, pak rukou hmátl
pfied sebe, tam nic nebylo, z nejistého polokleku se pfie-
váÏil dopfiedu a padal. Pak se pro zmûnu topil, hledal hla-
dinu a na‰el strop, o ten se pra‰til, odrazil se a musel se
nechat táhnout proudem dál, podzemní fieka se prodrala
sv˘m vlastním tunelem a vyplivla ho na hladinu, kdyÏ
zpomalila, takÏe se mohl nadechnout a pochopil, Ïe je‰tû
zdaleka neumírá, to by tolik netouÏil po ‰petce kyslíku,
ale fieka ho nepustila a jízda pokraãovala.

Na konci cesty byl písãit˘ bfieh v líné zátoãinû a svûtlo.
Nûkdo si tady svítí! Mef se s mírn˘m údivem udobfiil
s vlastní levou rukou a zjistil, Ïe koleno ve studené vodû
splasklo. Pfiipadal si podivuhodnû zdrav˘, to asi Ïe se tak
pfiíjemnû namoãil. Ale tady teãe takov˘ ãist˘ potÛãek,
prodírá se trávou, nebo je to mech? Z toho se napiju.
Energicky se posunul dopfiedu a zabofiil obliãej do vody.
Mûla zvlá‰tní stfiíbrnou pfiíchuÈ, vÛbec se mu od ní ne-
chtûlo odtrhnout, pil a nechával se obtékat nûÏn˘m
proudem a cítil se tak bájeãnû, aÏ si byl skoro jist, Ïe je
mrtev.
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*   *   *

Mrtví by nemûli mít hlad, tím si byl také skoro jist.
Kromû toho mu bylo chladno, i kdyÏ nikoli nepfiíjemnû.
Napadlo ho, Ïe jeho situace je pofiád stejnû beznadûjná,
a to uÏ vûdûl, Ïe zatím Ïije. Zvedl se z potÛãku, pfieãvach-
tal malou mokfiinou mechu nacucaného vodou, a kdyÏ
do‰lápl na pevnou skálu, uvûdomil si, Ïe ho nic nebolí
a Ïe se vÛbec nepotácí. Prohlédl se v bledém, nazelena-
lém svûtle, linoucím se z pukliny ve skále. Na lokti nemûl
ani ‰rám, na kolenû právû tak. Kombinéza byla na mno-
ha místech roztrhaná, propálená na stehnû a ztvrdlá krví,
pfiestoÏe ãást se jí urãitû musela vym˘t bûhem jeho kou-
pele v fiece a odpoãinku v potÛãku. Sáhl si na hlavu. Ne-
nahmatal ani bouli, natoÏ díru, kterou tam pfiece mûl
mít. 

„Je to divn˘,“ fiekl nahlas a vykroãil ke zdroji svûtla.
Asi tam bude jeskynû. Doufal, Ïe tam najde nûjaké vy-
svûtlení, jen si neumûl pfiedstavit, jaké. A nûco k jídlu. To
hlavnû.

Protáhl se ‰kvírou vchodu a zamÏoural do svûtla holé
záfiivky bez krytu, poloÏené jen tak na zemi. Vedly od ní
dráty kamsi do ‰era. Cítil mírn˘ prÛvan, aha, tamhleto
bude pfiírodní vûtrák. Komín. Zaãichal a nakrãil nos. Jes-
kyÀka páchla. Bylo to nûco jako moã, hniloba a zvratky,
k tomu ‰petka spáleniny, ale té kuchyÀské, nemûlo to nic
spoleãného s pachem, kter˘ znal ze závodÛ. Nûkdo si tu
vafií. A pûknû mizernû.

Pak ho uvidûl, schouleného v nejtemnûj‰ím koutû. Za-
hlédl jeho zbraÀ a bez pfiem˘‰lení sebou pra‰til na zem.
První v˘stfiel ho minul, druh˘ zasáhl do bfiicha. Vystfiíkla
krev. Nestaãil se ani vydûsit, jen si pomyslel, jak je to
hloupé. Nic mu pfiece neudûlal, tomu neuvûfiitelnû o‰kli-
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vému starci se slzícíma oãima, svraskl˘m lalokem pod
bradou, svû‰en˘m nosem a hÛlkovit˘ma rukama, zaha-
lenému v hadrech, hnusn˘ch uÏ na pohled, dokonce i na
ty ãtyfii metry... Najednou se mu zazdálo, Ïe nûjak neu-
mírá. UÏ zas? Krev vlastnû vystfiíkla jen jednou, pak uÏ
ne, ale nemûl jsem zatracenû vykrvácet? Musel trefit aor-
tu, no ne?

Zvedl hlavu a díval se, jak se k nûmu ta prastará pfií-
‰erka blíÏí s namífienou zbraní. Skoãím a vytrhnu mu tu
pistoli, plánoval si. Sám se tomu zasmál. Má‰ umfiít, vole,
ne skákat! Nicménû skoãil a vytrhl starci pistoli.

Pfiekvapenû zamrkal. Stafiec zajeãel nepfiirozenû vyso-
k˘m hlasem a vrhl se na nûj hol˘ma rukama. Mef mu
okamÏitû jednu zlomil, aniÏ by se o to nûjak zvlá‰È snaÏil,
naãeÏ kvílícího protivníka udefiil pistolí do hlavy. Kfiup.
Otevfiená rána, z níÏ ãouhala kost, se vzápûtí zatáhla. KÛ-
Ïe na ní byla lysá a bledá, ale byla to kÛÏe a krvácení
ustalo. Stafiec se v‰ak neprobral, visel na Mefovi jako zá-
vaÏí a drÏel se zaÈat˘mi tenk˘mi prsty. Mef mu je opatrnû
rozevfiel a poloÏil ho na zem. 

„¤ekl bych, Ïe to pfieÏije‰,“ prohlásil. „A teì jídlo!“
Na hladkém, jakoby vyle‰tûném kameni v koutû, kde

se pfied chvílí schovával obyvatel jeskynû, leÏelo nûco pe-
ãeného. Pfiiãichl k tomu. Maso. Ochutnal. Jedlé. Nepo-
kou‰el se zjistit, co je to za zvífie, ani odhadnout zpÛsob
kuchyÀské úpravy. Ohni‰tû Ïádné nevidûl. KdyÏ odhazo-
val ãistû ohlodanou kostfiiãku (nûco mu pfiipomínala, ale
rad‰i to nechtûl vidût) na hromadu odpadkÛ, objevil ve
skalním v˘klenku elektrickou troubu. Asi mûla svá léta,
ale vypadala funkãnû. A zase ty nedbale izolované dráty.
Vedou do míst, odkud to tak pfiíjemnû fouká. Elektrárna?
Zkusil se protáhnout dál, ale úzk˘ komín se je‰tû víc zú-
Ïil, takÏe jím neprostrãil ani hlavu. Nechal to b˘t a vûno-
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val se uÏiteãnûj‰ím objevÛm. Na‰el polici, pfiekrytou ‰e-
d˘m hadrem tak ‰ikovnû, Ïe spl˘vala se skálou, a na ní
sklenice s plastov˘mi víãky. Jedno odtrhl a ochutnal ob-
sah. Byly to nûjaké fiasy, které se nûkdo – vrhl ostraÏit˘
pohled na nehybného starce na zemi – pokusil ochutit
a naloÏit, aby se daly jíst. Nic moc. 

Dfiepl si ke starci a zatfiásl mu ramenem. „No tak! Kou-
lí‰ oãima, jsi vzhÛru!“

Obyvatel jeskynû mu odpovûdûl pohledem pln˘m ne-
návisti. „Zlodûji!“ zasípal a rozka‰lal se. „Chce‰ mû pfii-
pravit o mÛj Zázrak!“

„Chci se dostat nahoru,“ fiekl Mef. „Dej mi mapu nebo
mi ukaÏ cestu, jinak ti zlomím vaz a prostfielím srdce
a hlavu. Beztak zase obÏivne‰, ale nebude se ti to líbit.“
Sám se podivil, jak snadno se smífiil s neuvûfiiteln˘m.

„Ty odporn˘ bastarde!“ syãel stafiec. „Budu ‰Èasten,
kdyÏ vypadne‰! Je to docela lehké, jenom idiot dokáÏe
v Labyrintu zabloudit! Jdi po levé stranû fieky aÏ k vodo-
pádu, pak doleva a pofiád dolÛ...“

„DolÛ?“ Mef se za‰karedil a znovu starci zatfiásl kfieh-
k˘m ramenem. Chrastilo to, jako by si tady pohrával
s kostrou. „Svût je nahofie, ty podzemní ãerve!“

„Nejdfiív musí‰ dojít ke schodi‰ti.“ Stafiec se mu vy‰ku-
bl a odplazil se ke stûnû. „Pamatuj si, na kaÏdé kfiiÏovatce
doleva. Pofiád doleva!“ Gestem tenké ruky – té, co byla
pfied chvílí zlomená – pfiedvedl spirálu, smûfiující vzhÛru.

Mám tomu ‰a‰kovi vûfiit? Mef v duchu pokrãil rame-
ny. Co s tím, kdyÏ zrovna neopl˘vám lep‰ími nápady!
Sebral z police jednu ze sklenic a na její místo poloÏil pi-
stoli. „Ty si zase pamatuj, Ïe se vrátím, pokud ta cesta ne-
bude fungovat! A budu na‰tvanej a zlej!“

Stafiec se zachichotal a najednou nemohl pfiestat, byl
to ten dementní smích, pfii kterém se obliãej odpornû kfii-
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ví, z oãí se valí slzy a z úst sliny, ‰kube to cel˘m tûlem, ja-
ko pfied epileptick˘m záchvatem nebo mrtvicí. Mef se
odvrátil a ‰el.
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„Mocn˘ ãarodûj Anabaldar pfiistál se sv˘m zlat˘m okfiíd-
len˘m koãárem v zemi nad Zlomem a vidûl, Ïe je odsou-
zena k zániku, neboÈ se má vbrzku potopit do vzboufie-
n˘ch vln oceánu.“ 

âernovlas˘ mladík prohrábl ohni‰tû a pokynul, aby
pfiiloÏili dal‰í polena. Zvedl hlavu, pfiejel své posluchaãe
pohledem ‰ikm˘ch oãí a pokraãoval: 

„Rozhodl se, nejspí‰ z pouhého rozmaru, tu ztracenou
zemi zachránit. I vyhloubil do jejího tûla ze skály a hlíny
mnoho dûr, podzemních tunelÛ a chodeb, vrtal v ní jako kr-
tek, pomáhaje si kouzly, a kdyÏ byla spleÈ bludi‰tû hotová,
naplnil její prostory neznám˘m plynem, lehãím neÏ
vzduch. KdyÏ pak pfii‰la pfiedpovûzená doba pohromy, zem
nad Zlomem se neponofiila, ale udrÏela se na zmítající se
hladinû mofie jako obrovská loì. Trvalo to celá staletí a lidé
si zvykli na neustálé houpání a otfiesy, jako tomu pfiivyknou
námofiníci. Postupnû mofiské proudy nahrnuly pod vzná‰e-
jící se pevninu úlomky skal, písek a hlínu, to v‰e se smísilo
s mrtv˘mi korály a kostrami obrovsk˘ch ryb, jeÏ si to temné
místo zvolily za své pohfiebi‰tû, a zemû zvolna dosedla na
podmofisk˘ ostrov. A tak to uÏ zÛstalo. Proto zÛstala zemû
nad Zlomem poloÏena o tolik v˘‰ neÏ na‰e polovina svûta.“

„Hezká pohádka,“ zamumlal náãelník loupeÏníkÛ.
„Umí‰ dobfie vyprávût, Chederiku.“

·ikmook˘ mladík se mírnû usmál. Nefiíkal nic. Místo
nûj se ozval jeden z muÏÛ, skoro je‰tû kluk. „Je to prav-
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da, pane! Anabaldar pr˘ dosud Ïije v bludi‰ti, které stvo-
fiil. Jeho zázraãn˘ plyn uÏ vyprchal, ale díky nûmu se
zmûnila voda, protékající pod zemí. V‰ichni pfiece víme,
Ïe nûkteré ryby v prÛlivu pod zlomem neumírají, a kdyÏ
je rybáfii chytí, mají tak tuhé maso, Ïe nejsou k jídlu. Pro-
toÏe jsou sto nebo dvûstû let staré!“

„Zázraãn˘ plyn, vsakující do vody...“ Náãelník zívl.
„Je‰tû je tady nûkdo, kdo vûfií na Ïivou vodu?“

MuÏi kolem ohnû se zasmáli, v‰ichni kromû Chederika.
„A nefiíkej mi pane, hochu,“ dokonãil náãelník. „Já

vím, prozradil jsem vám, Ïe mi po právu patfií koruna
a trÛn, na nûmÏ sedí podvodník, ale tady, v lese a na lou-
kách, jsme loupeÏníci, muÏi mimo zákon, a tudíÏ bratfii.“

„Hezká pohádka,“ za‰eptal Chederik.
„Mlã, ãarodûji,“ fiekl náãelník unavenû. „Právû ty bys

mohl nejlíp vûdût, Ïe nelÏu.“ ZtûÏka se zvedl a zamífiil
k pfiístfie‰ku z vûtví a drnÛ, témûfi neviditelnému ve tmû.
âarodûj ho dohonil.

„Je ãas na veãerní elixíry,“ poznamenal. Hbitû odhrnul
plachtu, kryjící vchod, a podrÏel ji, aby náãelník mohl
vstoupit. Pak zapálil pochodeÀ, zastrãenou do otvoru
v zadní stûnû pfiístfie‰ku, kterou tvofiila pískovcová skála.
„Jak se hojí rány?“ zeptal se lehce.

„Skvûle.“ 
„Jsi ‰patn˘ lháfi, Llenthreyku. Tak ukaÏ.“ Chederik za-

lovil v malé truhliãce, ozdobené sloÏit˘mi ornamenty,
zãásti malovan˘mi, zãásti vyfiezávan˘mi, vytáhl nûkolik
nádobek rÛzn˘ch tvarÛ a ãisté obvazy. Pfiitáhl si k ruce
láhev s vodou a vzhlédl. 

Vysok˘ muÏ, loupeÏník ãi král, se mezitím usadil v kou-
tû a schoulil se jako dítû, které má strach. „Nechci na to
pofiád myslet,“ pravil nedÛtklivû. „Na vûzení, okovy, mfií-
Ïe... Hlad a bití a poníÏení...“
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Chederik se k nûmu sklonil a opatrnû mu zaãal staho-
vat hrubou halenu. „Teì jsi ale na svobodû. Îije‰ a brzy
bude‰ zdrav˘. Pokud nebude‰ odmítat moji péãi. A kdyÏ
se smífií‰ s mou pomocí i potom, má‰ nadûji vrátit se tam,
kam patfií‰, mil˘ Threyku.“

Náãelník sebou ‰kubl, snad proto, Ïe se ãarodûjovy
jemné prsty dotkly nezahojené spáleniny na jeho bfii‰e,
a moÏná jen pfii zvuku svého zkráceného jména, takové-
ho jména, které není niãím nápadné. „Má‰ tak nûÏné ru-
ce,“ zavrãel. „Jeden by si skoro myslel...“

„Ne. Nejsem dûvãe ani nic podobného,“ u‰klíbl se mla-
dík. „TvÛj vûrn˘ Kaffo si to uÏ vyzkou‰el.“ Rozetfiel na
spáleninu mast a chystal si obvaz. „Nemám rád, kdyÏ mû
nûkdo ru‰í pfii koupání.“

„Peãlivû tu modfiinu skr˘val,“ podotkl Threyk. „Pak
zase vykládal, Ïe narazil na vûtev.“

„Hm. Narazil na mû. Pamatuje‰ si, jak jsem tû táhl na
zádech, kdyÏ jsi omdlel?“ pfiipomnûl mu Chederik. „Vy-
padat slab‰í, neÏ doopravdy jsem, je vût‰inou v˘hoda...
Otoã se.“

Threyk se poslu‰nû obrátil na bfiicho a umlkl. Poslou-
chal, jak si jeho ãarodûj ti‰e prozpûvuje. Umûl divné vûci,
tenhle mládenec. Tak tfieba uspat pÛl tuctu stráÏí jedinou
vûtou. Bez klíãe odemknout okovy i mfiíÏe... A zabíjet
sv˘m rychl˘m noÏem. 

Nikdo tam dole v Ïaláfii, v celách pro zapomenuté ne-
bo odsouzené na smrt, nevûdûl, jak se za nimi dostal
a kde vlastnû ho Deika vyhrabala. Dozorci jako by ho ne-
vidûli, ale moÏná Ïe jen dûlali slepé, aby si zaslouÏili tuã-
n˘ úplatek. Co na to asi fiíkal Deiãin otec? Nebo se mu
dceru‰ka nesvûfiila? KaÏdopádnû tenhle ãarodûj tvrdil, Ïe
ho zná. Jeho, Llenthreyka. A opravdu, kdyÏ se nad tím
Threyk hluboce zamyslel, pfiipadal mu ten jemn˘, hube-
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n˘ obliãej povûdom˘. Podobal se nûjaké vzpomínce z ra-
ného dûtství, z tûch zapomenut˘ch dávn˘ch dob snad
je‰tû pfiedtím, neÏ jeho matku vyhnali z paláce i z mûsta.
·la pû‰ky, s pláãem, svírajíc v náruãí studené tûlíãko své-
ho mrtvého dítûte... To pochopitelnû znal jen z jejího vy-
právûní. Matka se vyznala v bylinách. Nikdo její podvod
neodhalil a hlubok˘ spánek dvouletého prince byl sku-
teãnû povaÏován za smrt. 

„Ze‰ílela,“ prohlásil Thasso, zrádce a vrah. „Nechte ji
jít; zahyne.“ Pozdûji si dal jméno Llenthasso, aby se cítil
b˘t opravdov˘m králem. A v‰ichni mu vûfiili, protoÏe je
k tomu pfiinutil.

Jedna vûc Threyka znepokojovala víc neÏ jiné. Pokud
si Chederika pamatoval, vidûl ho jako dospûlého. Za ãtvrt
století se pfiece ale i ãarodûj trochu zmûní! Je snad pod-
vodník? Co by z toho mûl? Prozatím ze záleÏitosti pravé-
ho krále koukala jen námaha, o‰etfiování ran, pfiespávání
ve vlhkém lese a pfiepadání koãárÛ na Mofiské silnici.
A do budoucna? PÛjde o krk, to je jasné v‰em muÏÛm,
které uprchlíci osvobodili z vûzení fale‰ného krále Llent-
hassa, vinn˘m i nevinn˘m.

„Proã, Chederiku?“ ozval se. Ruka s obkladem nad je-
ho zády zaváhala, ale jen na kratiãkou chvíli. Threyk ne-
pochyboval, Ïe Chederik dokáÏe pfiesnû sledovat, co se
mu honí hlavou. Ano. Ov‰em...

„Král by mûl rozumût magii opravdové moci,“ fiekl ãa-
rodûj s lehkou v˘ãitkou.
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