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„TakÏe tohle je va‰e poslední slovo, poruãíku Georgi Maybachu
Fredericksone?“ zeptal se mû plukovník Orkwel po dvacetiminutové rekapitulaci mého armádního Ïivotopisu.
„Ano, pane,“ potvrdil jsem.
Viditelnû se zachmuﬁil a jeho knír vymykající se v‰em moderním
trendÛm pﬁitom zdaﬁile sekundoval tvaru rtÛ.
„Ne, Ïe bych se vám divil,“ ﬁekl nakonec. „Máte toho za sebou
víc neÏ kteﬁíkoliv jiní tﬁi muÏi dohromady, a to je co ﬁíct.“
Pero za‰ustilo na papíﬁe, v pravém dolním rohu formuláﬁe pﬁibyl
jeho podpis.
„Pane Georgi Maybachu Fredericksone, sbohem.“
Postavil se a nabídl mi ruku k pozdravu.
„Sbohem, pane.“
Po patnácti letech u SAS jsem byl svobodn˘. Ne, Ïe bych po tom
aÏ tak moc touÏil, nabízeli mi v‰echno, co jsem mûl rád – vzru‰ení,
zábavu, boj… krev. A je‰tû stále jsem byl pár let pod oficiálním limitem pro vyﬁazení vojákÛ ze sluÏby v první linii. Ale nechtûl jsem
na sebe zbyteãnû upozorÀovat.
Tûch pár soukrom˘ch vûcí, které jsem nashromáÏdil v prÛbûhu
let, jsem mûl dávno sbalen˘ch. Sportovní ta‰ku pﬁes rameno nezaplnily ani z poloviny, a to vãetnû dvou sad spodního prádla, rezervní ko‰ile a svetru, kter˘ nebyl ani hezk˘, ani nijak skvûl˘, prostû
jsem si na nûj jen zvykl. Na sobû jsem mûl streãové dÏíny, armádní
boty, volnou ko‰ili s krátk˘m rukávem a bundu z vodovzdorného
a souãasnû prody‰ného materiálu, nejlep‰í, jaká se dala koupit.
A nÛÏ kukri. Zhruba dvû století star˘, vût‰í a tûÏ‰í, neÏ obyãejnû
b˘vají. Mnû ale sedûl v ruce perfektnû. Sebral jsem ho jednomu
chlápkovi, kter˘ se jím umûl zatracenû dobﬁe ohánût.
S ve‰ker˘m sv˘m skrovn˘m majetkem jsem zamíﬁil okolo stoÏáru s vlajkou k bránû. Voják na stráÏi mi zasalutoval, pﬁestoÏe jsem
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uÏ nebyl v uniformû. Patﬁil jsem k tûm sluÏebnû nejstar‰ím a seznam misí, pﬁestoÏe tajn˘, mi získal jistou povûst.
„Pane, omlouvám se,“ zaãal.
Nebylo mu to pﬁíjemné, ale rozkaz je rozkaz, to jsme vûdûli oba.
Zastavil jsem se.
„Musím vám prohledat zavazadlo.“
Mohl jsem se vzpouzet, mohl jsem mu udûlat nepﬁíjemnosti, ale
místo toho jsem mu ta‰ku podal.
„Prohledat se zﬁetelem na co?“ zeptal jsem se.
„Se zﬁetelem na stﬁelné zbranû,“ odpovûdûl.
„Prosím,“ pobídl jsem ho.
Splnil svÛj úkol a zasalutoval mi.
A byl jsem venku.
Zastávka autobusu nebyla daleko, dolÛ do mûsteãka, jak jsme
vÏdycky ﬁíkali, to netrvalo ani dvacet minut. Mávl jsem, ﬁidiã mi zastavil, dal jsem mu libru a drobné mince mu nechal. Stejnû bych se
jich pﬁi nejbliÏ‰í pﬁíleÏitosti musel zbavit, cinkaly by mi v kapse.
Autobus byl aÏ na pár sezónních dûlníkÛ pomáhajících se stﬁíháním
ovcí prázdn˘. Posadil jsem se na sedadlo hned u druh˘ch dveﬁí, pozoroval míhající se krajinu a pﬁem˘‰lel, proã jsem doopravdy opustil jednotku, u které mi nic nechybûlo. Îe bych byl pﬁíli‰ dlouho na jednom
místû? Nedalo se ﬁíct, Ïe bych byl na jednom místû, Barma, Thajsko,
Afghánistán, Bali… místní okolí jsem znal jen z t˘dnÛ rekonvalescence po utrpûn˘ch zranûních. I dovolené jsem trávil jinde.
Dal‰í zastávka, pﬁistoupil chlápek v o‰oupané pracovní bundû
s ohrnut˘mi rukávy. Nevûnoval mi pozornost a svezl se na sedadlo
pﬁes uliãku kus pﬁede mnou. Byl z nûj cítit tabák, konû a whisky.
MoÏná jsem se stal na pﬁíli‰ dlouho souãástí jednoho systému
a zaãínal jsem kvÛli tomu b˘t nervózní: neupozorÀovat na sebe byl
první zákon mého druhu. Co kdyby se nûkdo zaãal zajímat, jak je
moÏné, Ïe poruãík Frederickson pro‰el tolika misemi s minimální
újmou, jak je moÏné, Ïe poru‰uje statistiku? UÏ jsem se s podobn˘m pﬁístupem setkal. NeÏ jsem vystoupil, byl jsem rozhodnut, co
udûlám; vlastnû to ve mnû zrálo uÏ del‰í dobu. Zametu za sebou
stopy, jak nejlépe to bez nelegálních postupÛ pÛjde.
8
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A pokud mû pﬁesto nûkdo vyhledá, budu mít jistotu, Ïe si s tím
musel dát velkou práci. A o to jednodu‰‰í bude mé rozhodování co
s tím. Ale vÏdy jeden krok po druhém.
Poslední Ïold jsem si nechal vyplatit v hotovosti, peníze jsem
tedy nepotﬁeboval. Pﬁesto jsem hned u prvního bankomatu z konta
okamÏitû vybral vût‰í ãástku. Pokud mû nûkdo bude hledat a zjistí,
Ïe jsem vybíral peníze tady, moc mu to nepomÛÏe.
Kdo a proã by mû hledal? Trpím stihomamem. Nejvy‰‰í ãas zmizet, zmûnit místo, pak se snad uklidním.
U pokladny jsem se zeptal, ze kterého nástupi‰tû odjíÏdí dálkové
autobusy, a pak si u automatu koupil lístek do Lond˘na.
Do odjezdu zb˘valy dvû hodiny, ãas na pivo nebo dvû a nûco
k jídlu.
NádraÏní bufet mû neoslovil, zamíﬁil jsem do uliãek, kde, jak
jsem si pamatoval, se dalo najít pár podnikÛ se slu‰nou kuchyní.
A jeden obzvlá‰È. Zastrãen˘, s mal˘mi kulat˘mi okny pﬁipomínajícími lodní prÛzory. Objednal jsem si dvojit˘ málo propeãen˘ steak
s dûtskou porcí hranolkÛ a bez zeleniny. Na tu jsem si nikdy nezvykl, mÛj zaÏívací trakt je prostû specializovan˘ na maso.
Rádio ti‰e hrálo, propiska ‰ustila po papíﬁe, jak ãí‰ník lu‰til kﬁíÏovku. Klid, kromû mû tu byl jedin˘ host. Ten nejedl, soustﬁedûnû
studoval hladinu guinesse a prstem pﬁitom hladil stûnu pÛllitru.
„Tohle je druhá hospoda, kde tû hledám.“
Mohandás Bagh se pohyboval je‰tû ti‰eji, neÏ jsem si pamatoval.
Spolkl jsem nadávku a pﬁehrál si v pamûti posledních deset sekund,
zda jsem ho mohl sly‰et. Mohl, ale ‰oupání podráÏek, které stále
tahal po zemi, jsem si uvûdomil aÏ zpûtnû. Jak to sakra dûlal?
„Proã mû hledá‰? Jak ví‰, kde mû najít?“ poloÏil jsem mu místo
pozdravu otázky.
„Napadlo mû, Ïe dﬁív nebo pozdûjc bude‰ chtít zmûnit vzduch.
Kontroluju kaÏd˘ho chlápka, kterej opou‰tí základnu. A nejede na
dovolenou,“ usmál se.
Zuby mûl bûlej‰í, neÏ jsem si pamatoval, i obleãen˘ byl lépe. Jen
jeho snûdá indická tváﬁ zÛstávala stále stejnû zakulacená.
„ProtoÏe jsem se s tebou chtûl rozlouãit,“ odpovûdûl mi pﬁekvapivû i na druhou otázku.
9
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„Proã?“ nechápal jsem.
„Kdybys nûkdy nûco potﬁeboval.“
Podal mi vizitku, na níÏ byla nati‰tûná emailová adresa.
„Proã?“
Na dlouhé hovory jsem nikdy moc nebyl, a Bagh to dobﬁe vûdûl.
„Zachránil jsi mi Ïivot.“
To byla pravda, ale vût‰ina lidí takhle váÏnû své dluhy nebere.
I kdyÏ on vlastnû ãlovûk v pravém slova smyslu nebyl.
„Vypadá‰, Ïe se ti daﬁí dobﬁe,“ zkonstatoval jsem.
„Ano, na‰el jsem,“ chvíli hledal správná slova, „novou rodinu.
DokáÏe patﬁiãnû ocenit mÛj talent.“
Schoval jsem nav‰tívenku a najednou jsem sedûl u stolu sám.
·ustûní drahého, ale stále je‰tû konfekãního obleku jsem opût vnímal aÏ se zpoÏdûním. To byla ta schopnost, kterou dokázala Baghova nová rodina patﬁiãnû ocenit? Netu‰il jsem.
Mohandáse Bagha jsem zachránil pﬁed naraÏením na opálen˘
osikov˘ kÛl. Nevzdûlaní obyvatelé vesnice utopené v bengálské
dÏungli se chtûli zbavit nebezpeãného upíra. AÏ mnohem pozdûji,
poté co se v nemocnici, kam jsem zuboÏeného Bagha dopravil, zaãaly ztrácet krevní konzervy, jsem zjistil, Ïe vesniãané nebyli hloupí ani omezení, ale mûli pravdu. Ale uÏ jsem v tom nemohl nic
podniknout. Zachránil jsem ho. Jednou z jeho skryt˘ch schopností
bylo, Ïe ani já v nûm nepoznal pﬁíslu‰níka jeho druhu.
Snûdl jsem v‰echno maso, ponípal se v hranolkách, pﬁíli‰ silnou
pﬁíchuÈ koﬁení spláchl druh˘m pivem a zamíﬁil jsem zpátky na nádraÏí.
Lond˘n se od doby, co jsem ho nav‰tívil naposledy, nezmûnil, jen
aut na ulicích zase pﬁibylo a koktejl v˘fukov˘ch plynÛ byl bohat‰í
o spoustu ingrediencí, které jsem v nûm pﬁedtím necítil.
Nemûl jsem tohle mûsto rád, ale potﬁeboval jsem si z bankovního sejfu vyzvednout doklady ke sv˘m dal‰ím totoÏnostem, a taky
jsem potﬁeboval zkontrolovat mrtvé schránky. Nepﬁedpokládal
jsem, Ïe by v nich nûco bylo, ale chtûl jsem se jen pﬁesvûdãit.
Veãer jsem si na hotelovém pokoji prohlíÏel své staronové doklady, ty pÛvodní jsem schoval pod fale‰nou pod‰ívku sportovní
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kabely. ·ít jsem umûl dobﬁe, a uÏ hodnû dlouho. UÏiteãnûj‰í schopnost, neÏ by spousta lidí pﬁedpokládala.
Pustil jsem televizi, otevﬁel poãítaã, kter˘ jsem pﬁed pár minutami koupil v supermarketu, a ãekal, aÏ nastartuje. Potﬁeboval jsem
b˘t v obraze, vûdût, co se kde dûje. V dne‰ním uspoﬁádaném svûtû
jsem se nejlépe cítil tam, kde panovalo násilí a chaos, navíc právû
na takov˘ch místech se dalo nejsnadnûji zmizet a vynoﬁit se s novou identitou.
Procházel jsem zprávy BBC jednu za druhou a soustﬁeìoval se
pﬁitom na místa lokálních konfliktÛ, nestabilní vlády a podobnû.
Nic z toho mû nelákalo, neklid, kter˘ mû obvykle hnal z místa na
místo, zmizel. MoÏná bych si zaslouÏil dovolenou, pár mûsícÛ nicnedûlání, leno‰ení. Mohl bych se potápût nûkde, kde je teplo, hledat místa, na kter˘ch je‰tû nikdo nikdy nebyl. Nebo alespoÀ tam
nikdo hodnû dlouho nebyl.
Udûlám si prázdniny, rozhodl jsem se nakonec.
Zvedl jsem se a z hotelového minibaru vytáhl panáka hennessy.
Za místní cenu bych mûl v obchodû celou láhev. Ale proã ne, právû
jsem si vyhlásil dovolenou.
Dál jsem surfoval, teì uÏ jen tak pro zábavu, bez sledování urãitého cíle. V ledniãce uÏ dal‰í hennessy nebyl, ale smirnoff vodka se
dala pít také. Tûsnû pﬁedtím, neÏ jsem skonãil, jsem je‰tû prohlédl
své staré emailové schránky. PouÏíval jsem je pro nákup a prodej
zajímav˘ch vûcí, ke kter˘m jsem se obãas dostal. Z bezpeãnostních
dÛvodÛ vût‰inou jen párkrát. V té poslední, na jejíÏ heslo jsem si
málem nevzpomenul, jsem na‰el struãn˘ vzkaz:
Pﬁijeì, potﬁebujeme pomoct.
Dopis nebyl ukonãen˘, podle adresy ho poslala Evelyn. To bylo
uÏ dávno, hodnû dávno. Zbyly mi na ni jen pﬁíjemné vzpomínky.
Ty nepﬁíjemné, vãetnû tûch na rozchod, zavál ãas. Nûkdy to s ní nebylo jednoduché, ale nikdy jsem nelitoval, Ïe jsem ji poznal.
Vrátil jsem se zpût ke struãnému vzkazu. Nepsala já potﬁebuji pomoct, psala v mnoÏném ãísle – potﬁebujeme pomoct. To znamená oni
potﬁebují pomoct. V‰ichni. Evelyn mûla spoustu chyb, alespoÀ
11
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z mého pohledu, ale v Ïádném pﬁípadû nebyla hloupá. Nenapsala
Ïádné podrobnosti, to znamenalo, Ïe byla v tísni a zﬁejmû riskovala. Prohledal jsem v‰echny ostatní schránky, ale dal‰í podobnou
zprávu uÏ jsem neobjevil. UvaÏoval jsem, co to v‰echno pro mû
znamená.
Velká Británie je civilizovaná a bezpeãná zemû. A právû proto je
v ní získání zbraní sloÏitûj‰í neÏ jinde. A zbranû mi najednou chybûly… pokud opravdu potﬁebovali pomoct. Venca Kolohnát zabíjel
b˘ky hol˘ma rukama. Ne kvÛli efektu, ale protoÏe to tak pro nûj
bylo nejjednodu‰‰í.
Pokud jsem mu mûl pomoct, potﬁeboval jsem spoustu zatracenû
úãinn˘ch zbraní.
Znovu jsem si pﬁeãetl zprávu.
âekala na mû ve schránce víc neÏ mûsíc. Nemûlo smysl hnát se
do akce hned, potﬁeboval jsem si v‰echno promyslet a také si odpoãinout. A trochu se vzpamatovat, ta krátká zpráva mû uvrhla do
vnitﬁního zmatku. Ale moÏná to bylo, jen protoÏe jsem za sebou
mûl dlouh˘ den. Vypnul jsem poãítaã, televizi, nÛÏ kukri si poloÏil
na prsa, zavﬁel oãi a usnul. UÏiteãná schopnost, kterou jsem se nemusel uãit. Byla mi vlastní uÏ od dûtství.
Vzbudil jsem se po tﬁech hodinách, mohl za to mûsíc svítící nezastﬁen˘m oknem do hotelového pokoje. PﬁestoÏe oslaben˘ svûtlem velkomûsta, mûl ten uhranãiv˘ vliv jako vÏdy. Tﬁi hodiny mi
ale staãily, cítil jsem se odpoãinut˘ a pln˘ sil. Nûco se dûlo, nûco nového. Byl to elektrizující vjem.
Pﬁedpokládal jsem, Ïe mám je‰tû dost ãasu, ale vrznutí dveﬁí mû
usvûdãilo z omylu. Bylo to vrznutí hlavních dveﬁí hotelu, v bûÏném
ruchu dne naprosto nesly‰itelné. Naslouchal jsem tak, jak to umí
jen na‰inci. Pravidelné oddechování recepãního klímajícího ve
vstupní hale hotelu utichlo v pÛlce v˘dechu, kroky tûch, co ho zabili, jsem si víc dom˘‰lel, neÏ Ïe bych je doopravdy sly‰el. AÏ na
kukri jsem nemûl Ïádné zbranû, a to se mi nelíbilo.
Sakra.
Pﬁesunul jsem se k oknu a lehk˘m dotekem prstÛ ho otevﬁel.
U protûj‰í strany ulice parkovalo auto, osmiválcová Toyota Landcruiser, ﬁidiã se sklánûl u pﬁedního kola. OkamÏik mi trvalo, neÏ jsem po12
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chopil proã. Jen o dva metry dál byla znaãka zákaz zastavení. Sly‰el
jsem zvuk ucházející pneumatiky – pro jistotu ji vypou‰tûl.
Kroky se blíÏily, poﬁád jsem si nebyl jist, kolik jich je; ze zatáãky
se vynoﬁilo policejní auto. Vauxhal bûÏnû pouÏívan˘ hlídkami ve
velk˘ch mûstech. ¤idiã nûco sykl ke klopû svého saka, musel tam
mít mikrofon. Kroky se zastavily, nebo spí‰ – pﬁestal jsem registrovat jejich zvuk. To mû znepokojilo víc, neÏ kdyÏ jsem je sly‰el pﬁibliÏovat se.
Zastavili se, proto jim pﬁece volal, pﬁesvûdãoval jsem sám sebe.
Bylo neskuteãnû tûÏké zÛstat v klidu, neutíkat. Se zpocen˘m ãelem
jsem to zvládl.
¤idiã toyoty pﬁedvedl policistÛm vypu‰tûné kolo, vidûl jsem, jak
poklepal na rezervu upevnûnou na kapotû.
MuÏi zákona ani nevystoupili z auta, zaslechl jsem jen pﬁání úspû‰ného a rychlého vymûnûní pneumatiky, a vzápûtí hlídkov˘ vÛz
pomalu odjíÏdûl pryã.
Do mikrofonu promluvil ve chvíli, kdy policisté mizeli v zatáãce.
Ve stejné chvíli jsem skoãil z okna s kabelou v ruce. âekal mû
dopad na dlaÏbu z v˘‰ky sedmi metrÛ. S takovou rychlostí a odpovídající kinetickou energií se nedokáÏe vypoﬁádat ani ten nejlépe
trénovan˘ ãlovûk. Já ano. Je‰tû jsem nedopadl, a ﬁidiã se zaãal otáãet m˘m smûrem. Dvojit˘ dokonale proveden˘ kotoul pﬁes rameno, v pohybu jsem sekl noÏem, kost byla odolnûj‰í, neÏ jsem ãekal,
nakonec povolila. ·ofér bez kotníku ztratil rovnováhu, ale to bylo
tak v‰echno. V ruce se mu zaleskla ãepel. Vymr‰til jsem se vzhÛru,
a pﬁitom souãasnû sekl kukrim zdola nahoru. Se ‰tûstím jsem zasáhl
krk, cítil jsem, jak zakﬁivená ãepel ‰krtla o páteﬁ, od které odskoãila. V‰echno, na co narazila pﬁed ní, v‰ak spolehlivû proÈala. Ocitl
jsem se v oblaku krve rozstﬁikované tepenn˘m krvácením. ¤idiã
pohlédl na mû, na krátk˘ meã ve své ruce a pak se pomalu a neochotnû skácel. Ta‰ku jsem hodil na sedadlo spolujezdce, sedl do
auta, nastartoval, na stejném místû jako ve vojensk˘ch vozech jsem
na‰el spínaã automatického dohu‰Èování. Doufal jsem, Ïe mrtv˘
nebyl lajdák a ventilek zavﬁel. Zaﬁadil jsem a rozjel se, kontrolka
nízkého tlaku v pneumatice pár desítek metrÛ svítila, pak na‰tûstí
zhasla. Zavﬁel ho.
13

Žamboch_In - zlom

19.6.1957 2:46

Stránka 14

Miroslav Îamboch

Kam? Jel jsem zvolna, abych neporu‰il dopravní pﬁedpisy. Bez dokladÛ k vozu a s krvav˘m pﬁelivem jsem nestál o zastavení dopravní hlídkou. O emailu od Evelyn vûdûli. To znamená, Ïe ho mohli
snadno odstranit. Proã to neudûlali? Nebyli si jistí, zda objevili
v‰echny zprávy, které na‰inci mohli rozeslat? Nebo mû chtûli dostat? Chtûli dostat kaÏdého z nás? Mûl jsem pﬁíli‰ málo informací,
abych se dostal k pravdû, ale kaÏdopádnû mû na‰li hodnû rychle,
nebo pﬁesnûji – zaútoãili hodnû rychle.
Namátkou jsem odboãil doprava, kde se mi zdál provoz ru‰nûj‰í,
a automaticky se zaﬁadil do proudu vozidel. Vystartoval po mnû
nûkdo místní, od nás by se sem nikdo tak bleskovû nedostal. Nebo
ano? Vûdûl jsem tak málo, prakticky nic. Zahlédl jsem ukazatel
k benzince u supermarketu, zahnul jsem tam a zastavil stranou od
tankovacích pump. Vchod na toalety na‰tûstí tonul ve tmû. Krev uÏ
staãila zaschnout, pocit ulepenosti zmizel, je‰tû chvíli a zapomenu
na to, jak vypadám. Riskl jsem to a ‰el se um˘t. Staãilo si opláchnout obliãej, vlasy, pﬁevléct triko, a vypadal jsem v poﬁádku.
Skoro.
Vrátil jsem se do auta. V Ïádné z pﬁihrádek jsem doklady nena‰el. Mûl jsem prohledat ﬁidiãe, moje chyba, zazmatkoval jsem. Parkovi‰tû vypadalo klidnû, Ïádn˘ ruch. Vytáhl jsem notebook, baterka slibovala dal‰í ãtyﬁi hodiny práce bez nabíjení. To by mûlo staãit.
Pﬁipojil jsem se na internet a peãlivû, spoleãnost po spoleãnosti,
zkontroloval moÏnosti leteckého spojení s âeskou republikou.
Pokud nemûli k dispozici pﬁipraven˘ byznys jet, nemohli se sem
dostat tak rychle, aby mû v hotelu pﬁekvapili. Museli po mnû jít
místní. To znamenalo, Ïe mí nepﬁátelé mají skvûlé kontakty. Ty nejlep‰í, pokud jim zaﬁídí i vraÏdu. Vlastnû bylo jedno, jestli se pﬁemístím do âeska, nebo ne, najít mû dokázali v‰ude.
K benzínové stanici pomalu zajíÏdûl policejní vÛz. MoÏná kvÛli
mnû, moÏná kvÛli noãní svaãinû, moÏná kvÛli toaletû, já se s nimi
kaÏdopádnû potkat nehodlal. Zaklapl jsem notebook.
Také bylo moÏné, Ïe po mnû pÛjdou i prostﬁednictvím policie.
Zamíﬁil jsem na leti‰tû a toyotu nechal na parkovi‰ti. Skoro mi to
bylo líto, od dûtství mám slabost pro velké motory a v ãasopisech
jsem si vÏdy prohlíÏel dvanáctiválcové limuzíny nebo superspor14

Žamboch_In - zlom

19.6.1957 2:46

Stránka 15

In Nomine Sanguinis

tovní auta. BohuÏel jsem nikdy Ïádné nevlastnil. Armáda tak dobﬁe
neplatí.
Odhadoval jsem, Ïe tak t˘den se o vÛz nikdo zajímat nebude.
Pﬁím˘ let domÛ, to slovo znûlo zvlá‰tnû, nebyl Ïádn˘ voln˘, nejrychleji to ‰lo oklikou se tﬁemi pﬁestupy, boarding zaãínal za dvû
hodiny. V‰echno zlé je k nûãemu dobré, hodlal jsem sloÏitou cestu
vyuÏít k získání zbraní a zamaskování stop. PÛvodní pocit, Ïe se
neobejdu bez poﬁádné palebné síly, zÛstával. Potﬁeboval jsem
zbranû schopné spolehlivû zabíjet tvory, kteﬁí i s uÈatou nohou
pokraãují v boji. Tu‰il jsem, co jsou zaã. Tím spí‰ jsem zbranû
musel získat tak, abych v Ïádném pﬁípadû neohrozil svého dodavatele.
Pﬁi mezipﬁistání ve Var‰avû jsem obe‰el pÛlku leti‰tû, neÏ jsem
objevil obyãejnou telefonní budku. Dráty uÏ se dnes moc neodposlouchávají, alespoÀ ne v Evropû, to jsem dobﬁe vûdûl.
Vybavil jsem si starou ﬁíkanku slouÏící jako mnemotechnická pomÛcka k zapamatování a vyÈukal jsem léta nepouÏívané ãíslo.
„Tady Hardmuth Klenisger junior,“ ohlásil jsem se do sluchátka.
Druhá strana se odmlãela, aÏ jsem zaãal mít pocit, Ïe nûco není
v poﬁádku.
„Tady Erik Drexler mlad‰í,“ ozvalo se koneãnû.
„Pﬁevzal jsem obchod po svém dûdovi,“ oznámil. „Chvíli mi trvalo,
neÏ jsem si uvûdomil, kdo volá.“
¤emeslo pﬁe‰lo z dûda na vnuka, se kter˘m jsem nikdy nemluvil, otec byl mimo.
„Je problém v tom, kdo volá?“ zeptal jsem se opatrnû.
S touhle rodinou mÛj rod spolupracoval uÏ nûkolik generací, jejich i na‰ich. Ale dﬁíve se svût nemûnil tak rychle, musel jsem b˘t
opatrn˘.
„Ne, jen mi chvíli trvalo, neÏ jsem se zorientoval. Co pro vás
mohu udûlat?“
Vnuk mi sv˘m pragmatick˘m pﬁístupem pﬁipomnûl svého dûda.
A stejnû jako on ctil staré dluhy. A oni nám dluÏili. MoÏná Ïe se
miska vah obrátí a já budu dluÏit jemu.
„Obvyklé zboÏí podle standardních poÏadavkÛ poplatné dobû.
Plus nûco navíc, objednávku po‰lu pozdûji.“
15
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„V‰e, oã bylo pﬁed lety poÏádáno, je pﬁipraveno,“ odpovûdûl pﬁekvapivû. „Poslední, ehm,“ bylo vidût, Ïe hledá vhodné slovo, „aktualizaci zboÏí jsem provedl pﬁed pûti lety. Mûlo by vyhovovat.
Pokud jste samozﬁejmû nezmûnil technické specifikace,“ doplnil po
krátké pauze.
Je fajn, kdyÏ se ãlovûk na nûco mÛÏe spolehnout.
„A mÛÏete v‰echno poslat na dﬁíve dohodnutou adresu?“
Dva pﬁívlastky dﬁíve a dohodnutou znamenaly, Ïe adresu dodám
pozdûji.
„Jistû. Je‰tû nûco pane Klenisgere?“
„Ne, díky. Ozvu se,“ zavûsil jsem.
Do letadla jsem se dostal bez problémÛ a cesta i se v‰emi pﬁestupy
probûhla pﬁekvapivû bez zpoÏdûní, dokonce i posledních ãtyﬁi sta
kilometrÛ po dálnici autobusem bylo neãekanû pohodln˘ch. Poslední hodinu jsem nespou‰tûl oãi z okna. Autobus pﬁibrzdil, vpﬁedu se objevila cedule oznaãující zaãátek obce. UÏ jsem rozeznal jednotlivá slova. Fren‰tát pod Radho‰tûm. Vracel jsem se… domÛ.
Zastavili jsme na malém, ale modernû zaﬁízeném nádraÏí. Své rodi‰tû jsem si pamatoval jako ospalé malomûsto v pﬁedhÛﬁí chud˘ch
hor, kde byla nouze o práci i kaÏdou korunu. Za desetiletí, co jsem
tu nebyl, se zmûnilo v moderní, souãasné, malebné a oãividnû prosperující mûsto. Scenérii vévodil vysok˘ dÛm, kterému do slova
mrakodrap chybûlo jen pár pater. Ale prakticky v‰echny budovy
v okolí byly hezãí neÏ ve vût‰inû lidsk˘ch sídel, která jsem kdy poznal. A navíc citlivû sladûné s pÛvodní star‰í zástavbou. Hezké
místo. A právû tady Ïila má smeãka. Nûkdo mûl radûji slova rod, rodina, na‰inci, ale ve skuteãnosti jsme byli smeãka. Pojem smeãka
znamenal víc, neÏ se na první pohled zdálo, a mnû se vÛbec nechtûlo ponoﬁit do minulosti aÏ tak úplnû. I kdyÏ právû kvÛli ní,
kvÛli smeãce, jsem byl tady.
Dveﬁe se zavﬁely, motor se rozvrãel a autobus odjel k dal‰ímu postupnému cíli v nikdy nekonãícím kolotoãi zastávek. AÏ do doby,
kdy ho seÏere rez, nebo jeho motor bude pﬁíli‰ opotﬁebovan˘, nebo
se stane pﬁíli‰ star˘m a nepohodln˘m na to, aby byl nûkdo ochoten
zaplatit za jeho sluÏby. Setﬁepal jsem ze sebe náhl˘ nával melan16
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cholie a zamíﬁil k modernû vyhlíÏejícímu minidomeãku s nápisem
Informace. O tom, jak˘m jazykem budu mluvit, jsem uvaÏoval uÏ
v prÛbûhu cesty a ãe‰tinu jsem posledních pár hodin trénoval. Na
leti‰ti v Praze mi to ‰lo uÏ docela dobﬁe.
„Na dovolené?“ nadhodila atraktivní pûtadvacetiletá Ïena za pﬁepáÏkou, kdyÏ jsem jí vylíãil svÛj poÏadavek.
„Tak nûjak. V práci hodnû cestuji a o dovolené potﬁebuji klid,
nejlépe doma. Myslím v âesku,“ odpovûdûl jsem s úsmûvem.
Ten její byl hezãí a profesionálnûj‰í. Doporuãila mi hotel Ogar1.
Proã ne.
Bez problémÛ jsem se ubytoval, pokoj byl jednodu‰e, ale modernû
vybaven˘ a dokonale ãist˘. Z malého balkónu ‰lo snadno pﬁeskoãit
na stﬁechu niÏ‰í hospodáﬁské pﬁístavby hotelu. Jednodu‰e, pokud
ãlovûku nevadilo pût metrÛ vertikálního pﬁev˘‰ení a tﬁi metry horizontální vzdálenosti. Mnû ne.
Na obûd jsem zamíﬁil do jedné z restaurací na námûstí. Pamatoval jsem si, Ïe dﬁíve mûla polovina domÛ popraskanou a padající
omítku, staré okenní rámy a Ïulov˘mi kostkami, jimiÏ bylo námûstí dláÏdûno, prorÛstala na mnoha místech tráva. Také jich spousta
chybûla. Dnes bylo námûstí jako ze ‰katulky, dÛkaz prosperity a dobr˘ch ãasÛ.
Cestou jsem se zastavil v telefonní budce, ve které jsem pﬁekvapivû na‰el telefonní seznam. Lokální mutaci komerãního telefonního seznamu. To mi ulehãilo práci. Vypsal jsem si ãísla na v‰echna
jména, co jsem si pamatoval. âísla na ﬁezníky, automechaniky, dopravce, to byla povolání, která nám ‰la. Dﬁíve jsme byli pastevci, rasové, hajní. Ale ãasy se mûní, dokázali jsme se pﬁizpÛsobit.
Steak tady umûli lépe neÏ ve Skotsku, dal jsem si dva a k nim tﬁi
piva. Kdyby se mû pﬁed dvûma dny nepokusilo zabít vraÏedné komando, mohl bych si pﬁedstavovat, Ïe jsem opravdu na dovolené.
U baru se mihla hezká Ïena, sportovnû obleãená, jako by se právû
vrátila z procházky po kopcích. Prohodila s ãí‰níkem pár slov a pak zase

1 Ogar – ve vala‰ském náﬁeãí chlapec, hoch, synek.

17

Žamboch_In - zlom

19.6.1957 2:46

Stránka 18

Miroslav Îamboch

zmizela. Byla hezká zpÛsobem, jak˘ se mi vÏdy líbil. Úsporné pohyby,
v nichÏ se skr˘valo vûdomí vlastní kondice, sem a tam okoﬁenûné stopou Ïenskosti. Tou ale po dobu náv‰tûvy restaurace ‰etﬁila. To se mi
také líbilo. Její vlasy mûly barvu zral˘ch ka‰tanÛ. Tûch, co dopadnou
na zem a právû se vyloupnou ze zralé zelené slupky, jejíÏ ostny je‰tû
poﬁádnû píchají. Ka‰tany jsem nesbíral – zatracené vzpomínky.
Do hotelu jsem se nevracel pﬁímou cestou, ale pro‰el jsem se po
mûsteãku. Hledal jsem místa, kde dﬁíve ãlenové smeãky bydleli.
Staré domy vût‰inou zmizely a nahradily je malé ﬁadovky se zahrádkami, na mnoha místech o poznání luxusnûj‰í vilky utopené
v zeleni. Jména na zvoncích mi nic neﬁíkala. Musel jsem se spolehnout na adresy z telefonního seznamu. ·koda, Ïe mi Evelyn neposkytla víc vodítek, ale asi nemûla moc ãasu. A urãitû byla ve stresu.
Na pokoji jsem se pﬁipojil na web, prohlédl si stránky mûsta
a hledal zejména odkazy na místní podnikatele vãetnû inzerce. Kupodivu jsem nena‰el Ïádné webové stránky ÏivnostníkÛ, které jsem
si opsal z telefonního seznamu. To bylo hodnû divné. V místní inzerci to uÏ bylo jiné. ¤eznictví Vlk nabízelo k prodeji star‰í dodávku. ¤eznictví Vlk. Dﬁíve jsme se s ﬁezníky snaÏili spﬁátelit, dnes jsme
se jimi sami stávali. Do Boﬁivoje Vlka bych to sice neﬁekl, mûl jsem
ho za nûkoho, kdo má v blízkosti syrového masa problémy se sebeovládáním, ale asi se zmûnil. Nebo Ïivnost vlastnil jeho syn, ãas
bûÏel a já byl pryã hodnû dlouho.
Zaãal jsem v inzertních stránkách pátrat systematicky a hledal
jsem jakoukoliv dal‰í zmínku o Vlkovi, Rysov˘ch a dal‰ích pﬁíjmeních smeãky. AÏ na dva hodnû staré inzeráty jsem neobjevil nic.
PamûÈ webov˘ch vyhledávaãÛ mi prozradila, Ïe je‰tû nedávno existovaly webové stránky ﬁeznictví Vlk a syn, nebo autoservisu Kolohnát. JenomÏe v‰echny byly nedávno zru‰eny. Nechtûl jsem pátrat
podrobnûji. Ve svûtû internetu jsem nebyl profesionálem a mûl
jsem strach, abych na sebe neupozornil.
Odsunul jsem notebook a narovnal se, aÏ mi zapraskalo v páteﬁi.
Potﬁeboval jsem si poﬁádnû promyslet jak dál. A také jsem se potﬁeboval protáhnout. Posledních pár dní cestování busem, letadlem
a pak zase busem mi dalo zabrat.
Na recepci jsem se pﬁeptal na slu‰né fitness centrum, do ta‰ky
18
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vloÏil cviãební úbor, pﬁihodil hotelové m˘délko, ruãníky a vyrazil
jsem.
Fitness centrum, jehoÏ stavba byla sponzorována firmou Health
Care Ltd., jak hrdû hlásala bronzová plaketa u vstupu, se nacházelo v jedné z ulic konãících na okraji mûsteãka v˘hledem pﬁímo do
strm˘ch strání a lesÛ. Louky byly peãlivû poseãené a i lesy o pár
stovek metrÛ v˘‰ vypadaly lépe a zdravûji, neÏ jsem si pamatoval.
VÛbec v‰echno tady bylo hezãí. Jediné, co smrdûlo, byl dopis od
Evelyn. A to, Ïe smeãka zmizela. AlespoÀ to tak zatím vypadalo.
Fitness centrum se skládalo ze dvou squashov˘ch kurtÛ, tûlocviãny pro aerobic a haly zaplnûné cyklistick˘mi a veslaﬁsk˘mi simulátory. Posilovna vypadala malá a zastrãená, ale zdání klamalo.
âinek a hlavnû závaÏí v ní bylo dost, a v‰echno od renomované
firmy, kde ãlovûk nemusel mít obavu, Ïe mu pûtadvacetikilov˘ kotouã spadne na hlavu.
„Budete chtít dopomoct?“ zeptal se mû holohlav˘ chlapík okolo
metru pûtasedmdesát s rameny tak ‰irok˘mi, Ïe spoustou dveﬁí
musel chodit bokem.
„Ne, díky. Jen se potﬁebuji protáhnout,“ odmítl jsem.
Mûl jsem na sobû volné tepláky a je‰tû volnûj‰í triko, ale ani tak
jsem nedokázal zakr˘t, Ïe nejsem zrovna drobek.
„Rozumím, ale kdyby nûco, rád vám pomÛÏu, je to moje práce.“
„Jasnû.“
A taky vypadal na to, Ïe hardcore silov˘ trénink je jeho koníãek.
MoÏná kÛÀ.
Posilovna byla prázdná, jak jsem v páteãní veãer oãekával. To
bylo dobﬁe – znamenalo to, Ïe si mohu doopravdy zacviãit.
Nemám rád simulátory, omezují pohyb, tak nûjak ho degradují
a berou mi potû‰ení z nûj. Zaãal jsem pomal˘m protahováním trochu pﬁipomínajícím asijské wu‰u, pak jsem pﬁe‰el do stále rychlej‰ího a razantnûj‰ího stínového boxu. Skonãil jsem, aÏ jsem nestaãil
s dechem. To mi sebralo pûtatﬁicet minut a triãko jsem mohl Ïdímat. Pﬁevlékl jsem se do druhého a naloÏil si na olympijskou ãinku
v‰echny kotouãe, co na stojanu mûli, a pﬁidal dva ze stroje na posilování nohou. Sundal jsem ji ze stojanÛ, zaãal v˘pady, pak pﬁe‰el
k pﬁemisÈování na prsa, potom trénoval v˘razy do vzpaÏení, a aÏ
19
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kdyÏ jsem toho mûl plné zuby, vrátil jsem ji do stojanÛ a dal si tﬁi
rychlé série po dvaceti opakováních na benchpress.
Opût zad˘chan˘ jsem se posadil na laviãku.
„To chcete zkusit?“
Sly‰el jsem ho pﬁicházet, odpovûì jsem mûl pﬁipravenou.
„Právû jsem pro vás chtûl zajít. Dnes se mi daﬁilo, chtûl bych to
prubnout,“ ﬁekl jsem.
Vidûl jsem, jak váhu poãítá.
„Je to dvû stû dvacet kilo,“ opáãil. „Málokdo je tak siln˘, jak vypadá, vy zﬁejmû ano.“
Postavil se k laviãce, aby mi mohl pomoct, pokud bych to potﬁeboval.
„Chcete to nadhodit?“
„Radûji jo,“ vyuÏil jsem jeho nabídku.
S jeho mírnou dopomocí jsem nasimuloval dvû opakování.
„Jste fakt dobrej,“ pﬁik˘vl s uznáním.
Nebyl jsem rád, Ïe mû pﬁistihl, ale doufal jsem, Ïe se mi to podaﬁilo sehrát dobﬁe.
„UÏ jsem skonãil, dám si jen patnáct minut na rotopedu.“
Ne, Ïe by se mi chtûlo, ale ãekalo se to, a on pﬁik˘vl, Ïe rozumí.
V sekci aerobních strojÛ jsem potkal ka‰tanovou Ïenu z restaurace.
Na u‰ích mûla sluchátka a ‰lapala jako o Ïivot. Se zavﬁen˘ma oãima.
Otevﬁela je a pﬁistihla mû, Ïe si ji prohlíÏím.
„Ha, dobr˘ den,“ pozdravila mû.
Odpovûdût jsem zvládl bez zakoktání. Líbila se mi, zatracenû se
mi líbila. Pﬁitahovala mû, a to mû znervózÀovalo. Na nûco takového jsem nebyl zvykl˘.
I kdyÏ jsem to pÛvodnû vÛbec nemûl v úmyslu, pustil jsem bûhací pás a vyhoupnul se na nûj, pﬁitom jsem si uvûdomil, Ïe si mû
poﬁád prohlíÏí tak, abych to nevidûl. Já se snaÏil o totéÏ.
Pozdûji jsme se potkali u fit baru. Mûla na sobû dÏíny, kotníkové
boty na polovysokém podpatku a sportovní úpletové triko, které by
v jiném prostﬁedí pÛsobilo nepatﬁiãnû – nebo spí‰ vyz˘vavû. Prsa
mûla spí‰ men‰í, uvûdomil jsem si, Ïe i na cyklotrenaÏéru mûla jen
elastickou sportovní podprsenku.
„Docela jste si dal do tûla,“ navázala konverzaci.
20
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Na to jsem byl pﬁipraven˘.
„A co vy, také jste se ne‰etﬁila,“ vybral jsem z moÏn˘ch povinn˘ch odpovûdí. „Skoro jako byste trénovala na nûjak˘ závod.“
Zasmála se, vlasy sepnuté do ohonu se zaleskly, jak pohodila hlavou.
Pﬁipomnûla mi jeleny, které jsem zabíjel, kdyÏ chodili na ka‰tany, co jsem jim nasypal.
Sakra.
„Jsem místní. Vrátila jsem se po deseti letech budování kariéry
a dávám si pauzu. Uvidím jak dál. A pauza znamená dát se dohromady, napravit, co jsem zanedbávala.“
Usmála se tak nûjak napÛl omluvnû a vypadala o to pﬁitaÏlivûji.
Nepamatoval jsem si ji, ale já byl místní pﬁed takov˘mi pûtaãtyﬁiceti lety, to je‰tû nebyla na svûtû.
„A vy?“
Líbil jsem se jí. To do‰lo i mnû. A bylo to vzájemné. Po spoustû let
jsem mûl ten nepﬁíjemn˘ pocit, Ïe to nedokáÏu ukoãírovat – pokud
to neukonãím hned.
Rozlouãil jsem se s v˘mluvou, která znûla hloupû i mnû, a jen se
sebezapﬁením dÛstojnû vy‰el ven.
Sakra. Ne, do háje. Sprostû jsem pﬁestal mluvit pﬁed mnoha lety.
Do hajzlu.
V odlesku sklenûné tabule zavírajících se dveﬁí jsem zahlédl, jak
mû provází zamy‰len˘m pohledem. Pak mi pﬁestala vûnovat pozornost a vytáhla telefon.
Do… a je‰tû jednou do… nemluvím sprostû.
Studen˘ vzduch mi trochu pomohl. Ale jen trochu.
Vrátím se sem, a opût mám problém se Ïenami, i kdyÏ s cizími,
mimo smeãku? Absurdní.
Zamíﬁil jsem do prÛchodu pro pû‰í mezi dvûma zahradami, a neÏ
jsem pﬁestoupil hranici stínu, vûdûl jsem, co udûlám. Prostû úplnû
obyãejnû zkusím koupit dodávku inzerovanou zmizel˘m Ïivnostníkem Kolohnátem. A uvidím, co se z toho vyvine. Pﬁedtím jsem se
ale chtûl dozvûdût nûco o místním prostﬁedí. A zaãnu tím, Ïe se seznámím s noãním Ïivotem.
Rozhodl jsem se nevracet rovnou do hotelu, vzal jsem to oklikou
pﬁes parãík lemující stranu hlavní cesty smûrem na RoÏnov. Zdál se
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mi vût‰í, neÏ jsem si pamatoval, dnes se po jedné jeho stranû podle
mapy rozkládala ·kolská ãtvrÈ. Dﬁíve tam byly malé nevzhledné
domy, ale co v nich, uÏ jsem si nedokázal vybavit. Dnes umûle vytvoﬁená zákoutí, kter˘m bylo pﬁizpÛsobeno i pouliãní osvûtlení, aby
vytváﬁelo romanticky ztemnûlá místa.
V jednom takovém nûkdo ãekal. Kouﬁil, nebo aspoÀ strávil nedávno nûjak˘ ãas v hodnû zakouﬁeném prostﬁedí. Nestravoval se
dvakrát zdravû a vypil hodnû piva. Ne dnes, spí‰ vãera.
Zapomnûl jsem, jak mohou b˘t mé smysly úÏasnû citlivé, vlastnû
jsem to dlouhou dobu zámûrnû potlaãoval, aby mi to nepﬁipomínalo
jisté vûci. KdyÏ jsem pak nezaregistroval pach ãerstvû nastraÏené v˘bu‰niny, dovolil jsem si vyuÏívat alespoÀ ãást sv˘ch vrozen˘ch
schopností. Tady se mi ale citlivost smyslÛ vrátila aÏ neãekanû. A na
úroveÀ, kterou jsem nepovaÏoval za moÏnou. MoÏná to bylo tím, Ïe
jsem se vrátil domÛ. Nebo tím, Ïe byla ohroÏena celá smeãka. MoÏná.
Byli ãtyﬁi. Jeden kouﬁil, druh˘ pravidelnû pil kvanta piva, tﬁetí
fetoval a ãtvrt˘ – o tom jsem nedokázal ﬁíct nic zajímavého. Jinak
v‰ichni páchli obdobnû, zanedban˘mi ‰aty a nemyt˘mi tûly.
„Kámo, tvoji penûÏenku,“ ﬁekl Pivaﬁ.
„A boty, kalhoty a spodky,“ uchechtl se Kuﬁák.
Mûl rád humor, to je v podstatû kladná vlastnost.
„Sejmûme ho,“ zahuãel FeÈák
O penûÏenku ne‰lo, to bylo jasné.
Kovov˘ zvuk, okamÏik mi trvalo, neÏ jsem pﬁi‰el na to, co to je:
ãtvrt˘ si nasazoval boxera a na prstû mûl pﬁitom prst˘nek.
„Tady je,“ ﬁekl jsem, sáhl do kapsy a podal Pivaﬁi penûÏenku.
Líbilo se mu, jak to ‰lo snadno; natáhl se pro ni, v pﬁítmí se od
jeho vlasÛ odrazilo svûtlo. Mûl je hodnû svûtlé. Asi se barvil. Pustil
jsem penûÏenku, dﬁíve neÏ se jí staãil dotknout koneãky prstÛ, instinktivnû se po ní natáhl. Pﬁitom svûsil ruku a lehce se pﬁedklonil.
Chytil jsem ho za dlaÀ, strhl k sobû, souãasnû mu paÏi zkroutil
a pÛlobloukem ho navedl do cesty ‰ikuly s boxerem, kter˘ byl uÏ
také v pohybu. Srazili se, ruce ·ikuly zÛstaly uvûznûny za tûlem
jeho kumpána. Bez pﬁem˘‰lení jsem uchopil jeho hlavu do dlaní,
a neÏ jsem si uvûdomil, co udûlám, zamáãkl jsem mu oãi hluboko
do lebky.
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Jeho umírající tûlo jsem pouÏil jako oporu, vykopl jsem za sebe
a zasáhl Pivaﬁe nûkam, kde ho to hodnû bolelo. Skonãil na zemi,
ale vypadalo to, Ïe pﬁeÏije.
Cvaknutí vystﬁelovacího noÏe.
Kuﬁák stále nepochopil, Ïe z vesnického pﬁeboru v jediném okamÏiku pﬁestoupil do superligy. Ale tím noÏem mával hodnû rychle,
i kdyÏ trochu ne‰ikovnû. Takoví jsou nejhor‰í.
Hned vedle mû byla laviãka. Vytrhl jsem z ní jedno z prken, ‰lo
to hÛﬁ, neÏ jsem ãekal, ale podaﬁilo se. Teprve aÏ jsem mu s ním
pﬁerazil obû ruce souãasnû, uvûdomil jsem si, Ïe to byl armovan˘
betonov˘ sloupek. Trochu jsem to pﬁehnal, co se dalo dûlat.
Zb˘val FeÈák.
Stál v nejhlub‰ím stínu, rozeznával jsem jen jeho oãi. Zornice
trochu moc velké, nûco si vzal.
„Uteã,“ navrhl jsem mu.
Bylo zbyteãné mu ubliÏovat.
Jako bych ﬁekl ‰patné slovo, pozvedl ruku, kterou celou dobu
drÏel volnû podél tûla. Nevidûl jsem ji, protoÏe mûl na sobû voln˘
naﬁasen˘ plá‰È nebo ponão, pﬁípadnû nûco podobného. I pro mû tu
byla pﬁíli‰ tma.
Co drÏel, nestaãil pouÏít. Vyrazil jsem do v˘padu, a stejnû jako
kdybych drÏel kord – prohnal jsem mu betonov˘ sloupek laviãky
hrudí.
Uvûdomil jsem si, Ïe tentokrát jsem to pﬁehnal je‰tû víc, protoÏe
vytrÏené armovací dráty pro‰ly tûlem skrz naskrz.
Sakra. V poslední dobû moc kleju.
Sly‰el jsem jen svÛj vlastní zrychlen˘ dech, na ãele se mi v chladném vzduchu rodily první krÛpûje potu jako obvykle po boji. Rozhlédl jsem se.
Pivaﬁ leÏel stoãen˘ do klubíãka a vûnoval se jen sobû samému.
Nemusel jsem ho zabíjet. Podobnû na tom byl i Kuﬁák, soustﬁedil se
jen na své pﬁeraÏené ruce. Také jsem ho nemusel zabít. Nebude si
nic pamatovat. Souãasnû jsem v‰ak nepotﬁeboval, aby nûjak˘ forenzní technik bádal nad tím, jaká síla musela b˘t vyvinuta k proraÏení trupu skrz naskrz tak tup˘m nástrojem, jako je betonové
Ïebro laviãky. Co jsem musel udûlat, nebylo nic pûkného, ale musel
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jsem zastﬁít stopy. Nadechl jsem se, vytrhl betonov˘ kyj z trupu
a zaãal do mrtvého systematicky bu‰it, dokud tûlo neztratilo lidské
tvary a nezmûnilo se ve vak kÛÏe pln˘ rozmaãkan˘ch vnitﬁností
a roztﬁí‰tûn˘ch kostí. To by mûlo staãit. Nebudou mít ‰ajn, co se
tady stalo.
Teì jsem funûl jako stará parní lokomotiva s ﬁadou tûÏk˘ch vagónÛ za sebou.
Celá sráÏka netrvala déle neÏ dvû minuty a z nich vût‰inu zabral
nechutn˘ ﬁeznick˘ závûr. Rozhlédl jsem se po pﬁípadn˘ch svûdcích,
i kdyÏ jsem nemûl ponûtí, co bych si s nimi poãal. Parãík dál zÛstával v klidu. Vybral jsem si cestu, kterou odsud zmizím. Po trávû,
mezi keﬁi, které mi umoÏní ztratit se z dohledu náhodn˘m chodcÛm – pokud se pﬁikrãím.
Vykroãil jsem, v momentû, kdy jsem do‰lápl, jsem si uvûdomil,
Ïe to byla chyba, pak mû smetl vlak. Kdybych se v okamÏiku doteku se zemí nevytoãil ‰piãka – pata, neprohnul v bedrech, prostû se
cel˘ nevrhl do rotaãního pohybu, ta rána by mû zabila. Takhle mû
lízla jako rotující kouli, ale i to staãilo, abych dopadl o tﬁi metry dál
do mizerného kotoulu pﬁes rameno. Nevstával jsem, místo toho se
zády opût na zemi vykopl nohou pﬁed sebe a zasáhl nûco, co jsem
vnímal jen jako rozmazanou ‰mouhu.
Bylo to rychlé, lehké a zatracenû tuhé. Získal jsem zlomek ãasu,
my‰lenku na útûk jsem zamítl, a to byla chyba.
Velká, hloupá chyba.
Vymr‰til jsem se na nohy, tentokrát uÏ jsem ho vidûl zﬁetelnû.
Byl ale blíÏ, neÏ jsem ãekal, a v pohybu. První úder jsem kryl
pﬁedloktím, druh˘ mi sklouzl po rameni, tﬁetí po spánku. Neregistroval jsem je, úhyby i kryty byly jen instinktivní. UÏ jsem ho
ale drÏel za krk a hodlal mu nasadit ‰krcení, pak mû ale stﬁelil do
bﬁicha. Nestﬁelil, nakrátko mû udeﬁil obûma rukama souãasnû.
Letûl jsem vzduchem a zastavil se o kmen stromu. NeÏ ke mnû
do‰el, dokázal jsem se postavit. Trvalo mu to o sekundu déle, protoÏe v reakci na svÛj úder poklouzl o krok vzad a zaryl se pﬁitom
do zemû po kotníky.
Nebyl jsem schopen d˘chat, ale to muselo poãkat. Mou poslední
‰ancí byl kukri nÛÏ.
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Tentokrát po mnû ne‰el pûstmi, ale zvolil vysok˘ boãní kop.
Podle pozice, kterou zaujal, jsem to vûdûl pﬁedem, pﬁesto jsem to
nestihl. Holení prorazil mÛj kryt, prakticky mû smetl z mého v˘padu, pﬁesto jsem ho staãil seknout. Chtûl jsem mu otevﬁít bﬁicho,
místo toho jsem mu po‰ramotil bok.
Na ãlovûka by to staãilo, on ale nebyl ãlovûk.
Skonãil jsem v pﬁemetech na zemi, opût mû zastavil aÏ strom.
Je‰tû Ïe jich tu rostlo tolik.
Byl u mû dﬁív, neÏ jsem se vzpamatoval, zaãal mû zpracovávat
hned na zemi. Po druhém kopu jsem nahmátl kus vûtve a tím jsem
se chvíli kryl. Rychle sukovici prokopl a pak pﬁi‰la na ﬁadu má
Ïebra, hlava, nohy. KaÏd˘m kopnutím mi nûco zlomil a odhodil mû
nûkam dál. Pak jsem dopadl na nûco páchnoucího, mazlavého
a je‰tû teplého. Chlapa, kterého jsem zabil já.
Dal‰í rána, ‰ero získalo duhov˘ nádech.
Konec se blíÏil.
Dal‰í zásah, v krku mi kﬁuplo. Pﬁepadl jsem dozadu, pod rukou
jsem nahmátl nûco studeného. Pistoli chlapa, kterého jsem zabil.
·tûstí v prÛseru.
Nebyla nataÏená, ale to nevadilo, vklouzla mi do dlaní jako Ïivá,
k tomu jsem mozek nepotﬁeboval, závûr cvakl.
Stﬁelil jsem proti patû svi‰tící proti mé tváﬁi, pak mû zasáhla. Pistole pryã, z nosu placka, kosti lebky ale vydrÏely.
Stál proti mnû, na jedné noze pokﬁiven˘ bolestí, ze stehna mu
tryskala krev. Kulka pro‰la chodidlem, l˘tkem a je‰tû kusem stehna. Zásah za sto bodÛ. Dorazit ho, nebo utéct?
Tentokrát jsem se rozhodl správnû.
AniÏ bych nad tím uvaÏoval, zamíﬁil jsem k temnotû polí a lesÛ,
pryã od svûtel a lidí. Tak jako to dûlali lidé mého druhu dávno v minulosti, tak jako jsme to dûlali i dnes, kdyÏ instinkty pﬁevládly nad
rozumem. Pﬁekonal jsem vybetonované koryto potoka, silnici,
a padl mezi dva keﬁíky, aby mû nespatﬁili procházející lidé. Musel
jsem vypadat stra‰nû, a to by je vydûsilo.
Pak mi dalo práci se zase zvednout. Napotﬁetí se mi to podaﬁilo.
Duhové obrysy svûta nabíraly na ostrosti i síle a zaãaly pﬁevládat
nad realitou, nedokázal jsem se poﬁádnû orientovat.
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Poãkal jsem, aÏ se ‰ÀÛra svûtel pﬁeru‰í, a v temné mezeﬁe pﬁeklop˘tal pﬁes silnici. Nûjakou dobu mi v cestû pomáhal plot, moÏná
jich bylo víc, a nakonec jsem pod nohama ucítil nezpevnûn˘ povrch. Drápal jsem se svahem vzhÛru, aÏ mi do‰ly síly a stébla trávy
se tyãila v‰ude okolo a vysoko nade mnou. ·patnû se mi d˘chalo,
nejradûji bych zÛstal leÏet a nedûlal nic. JenomÏe to jsem nesmûl –
pokud jsem chtûl pﬁeÏít.
V pauze v boji s vlastní slabostí, nemohoucností a bolestí jsem
opût zaãal pﬁem˘‰let. Instinkt mi tentokrát poslouÏil dobﬁe, ve
mûstû by mû mûli. Pravdûpodobnû uÏ na mû ãekali v hotelovém
pokoji a dal‰í chlapi ve mûstû slídili po nûkom hodnû zmláceném.
Zabil jsem ho? Spí‰ ne, ten zasran˘ upír byl pﬁíli‰ dobr˘ a star˘
na to, aby ho dostalo mé ‰krábnutí noÏem a jedna kulka, i kdyÏ
dobﬁe vystﬁelená. Musel bych mu vystﬁelit mozek z lebky, abych ho
sejmul.
Proã se do nás sakra pustili upíﬁi? Najednou jsem to cítil jako do
nás. Tﬁetinu století jsem byl mimo, a najednou to bylo do nás. Proã?
Auta jsem sly‰el stále pﬁíli‰ zﬁetelnû, byl jsem blízko. Musel jsem
dál. Oni umí vyãenichat krev aÏ pﬁíli‰ dobﬁe. Ve vzduchu byla cítit
vlhkost. MoÏná bude pr‰et. To by mi pomohlo. PﬁeÏít. Je‰tû chvíli.
Otevﬁel jsem oãi. Svítalo. LeÏel jsem pod krmelcem. Do nûj se mi
vy‰plhat nepodaﬁilo, ale i tak mû to chránilo pﬁed de‰tûm. Pohnul
jsem hlavou, bahno mlasklo. Muselo pr‰et uÏ dlouho. Na okraji
zorného pole se objevila ãtveﬁice kop˘tek, rámovaly je jen velmi
slabé duhové obrysy. Pak zmizely, kop˘tka i obrysy. Po nûjaké dobû
je vystﬁídaly nohy v ãern˘ch dÏínech a koÏen˘ch botách. Nebyly to
moderní trekové boty, ale robustní koÏené pohory vojenského
stylu. A ty nohy – patﬁily Ïenû. Pokusil jsem se posunout tak, abych
vidûl víc. Podaﬁilo se. Byla to má známá z fitness centra. Kromû bot
a ãern˘ch dÏín na sobû mûla ãernou sportovní bundu, rukavice
a ‰álu. Na to, Ïe byla Ïena, mûla podivnû monochromatick˘ vkus.
V ruce drÏela ta‰ku. Moji ta‰ku.
„Zatím Ïijete,“ zkonstatovala.
„Je‰tû jo. A budu,“ zaskﬁehotal jsem.
Jinak to ani nazvat ne‰lo.
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„Tady ale zÛstat nemÛÏete, dvakrát do t˘dne sem chodí místní
lesák a kaÏdou stﬁedu dûti ze ‰koly pozorovat zvûﬁ.“
A mnû se pod krmelcem tak líbilo.
„DokáÏete odtama vylézt?“
Snad odtamtud, ne? Nahlas jsem to ale neﬁekl.
Zkusil jsem to, ale nohy mû poslouchaly je‰tû ménû, neÏ kdyÏ
jsem se sem vlekl.
„Ne.“
Podala mi ruku tak, abychom se vzájemnû mohli chytit za zápûstí,
a pak mû jedin˘m pohybem vytáhla zpod krmelce. Mûla neskuteãnou sílu, váÏím nûco pﬁes sto tﬁicet kilogramÛ. Na druhou stranu jí
to usnadnilo klouzavé bahno.
„Musíme odtud, teì vám pomohu na nohy.“
Spí‰ mû zvedla, neÏ Ïe bych se postavil. Tentokrát jí uÏ bahno nepomáhalo.
Nechal jsem se podpírat a vést, protoÏe mi nic jiného nezb˘valo.
Netu‰il jsem, jak dlouho jsme se potáceli lesem. Mûl jsem pocit,
Ïe ãást cesty jsem absolvoval v transu. Díkybohu za to, jinak bych
to nezvládl.
Probudilo mû teplo a praskání ohnû. Otevﬁel jsem oãi. LeÏel jsem
pﬁikryt˘ spacím pytlem rovnou na zemi, sly‰el jsem ‰umûní de‰tû,
ale na mû nepr‰elo. Stínil nás skalní pﬁevis. Nás. Moje zachránkynû
sedûla na sloÏeném batohu, oãi upírala kamsi stranou a nev‰imla si,
Ïe jsem se probral. Nebo jí to bylo jedno.
Pr‰elo víc a víc, cítil jsem, jak pÛda pode mnou vlhne. Pokusil
jsem se zvednout, ale stále to ne‰lo. VÛbec to ne‰lo. Ochrnul jsem?
Urãitû ne. KaÏdopádnû, v kaluÏi vody jsem leÏet nechtûl.
„Mohla byste mi pomoct?“ poÏádal jsem.
„Jak?“ podívala se na mû.
Tady, v pﬁítmí de‰tivého dne, vypadala mnohem skuteãnûji a reálnûji neÏ pod umûl˘m osvûtlením záﬁivek.
„Neãekala jsem, Ïe to pﬁeÏijete, dostal jste ‰ílenou nakládaãku.“
AÏ teì jsem si uvûdomil, Ïe mám jednu nohu v dlaze a hrudník
v bílém fáãovém pancíﬁi, a na smrkové vûtvi nade mnou je vak s infúzí. âir˘ kabel byl kanylou napíchnut˘ do Ïíly na mé levé ruce.
„Nechce se mi leÏet ve vodû.“
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„Jasnû,“ pﬁik˘vla.
Díval jsem se, jak nafukuje matraci a chystá dal‰í lÛÏko. V‰echno
mûla pﬁipravené, jen se k tomu zﬁejmû zatím nedostala. Vypadala
dost unavenû. Pomalu mi docházelo, Ïe mû musela hodnû dlouhou
dobu nést. Îena, která nemohla váÏit víc neÏ ‰edesát, dobﬁe, tﬁia‰edesát kilogramÛ, kdyÏ jsem uváÏil její atletickou postavu, vláãela
víc neÏ dvakrát tûÏ‰í bﬁemeno mnoho kilometrÛ. Pohlédl jsem
k obloze – mraky ubíhaly jen kousek nad na‰imi hlavami a nikdy
jsem nevidûl vy‰‰í kopce. A je‰tû mû vynesla poﬁádn˘ kus nahoru.
To by nedokázala. Pokud by byla ãlovûk.
„Hotovo. Jdeme na to?“ zeptala se a uchopila mû za nadloktí.
S její pomocí jsem se snadno posunul na nové loÏe.
„Vy jste upír,“ ﬁekl jsem, aby pochopila, Ïe vím.
„Ano, stejnû jako ten, co vás tak zmasakroval,“ nepopﬁela to.
„Proã jste mi pomohla?“ zeptal jsem se.
Posadila se zpátky na batoh a pﬁihodila do ohnû pár vûtví. Mokré
dﬁevo v plamenech syãelo. Dívala se do ohnû, ne na mû.
„Pﬁed dvûma mûsíci jsem dostala rozkaz, Ïe si mám sbalit saky
paky a pﬁijet sem. Nejsem v pozici, Ïe bych mohla nadﬁazen˘m
v klanové hierarchii oponovat. ¤ekli mi jen, Ïe aÏ pﬁijde ãas, mám
navázat kontakt s urãen˘m muÏem.“
„Navázat kontakt?“ nechápal jsem.
„Mûla jsem se pokusit ho sbalit. Pokud nebude mít zájem, mûla
jsem ho oznaãit, a to bylo v‰echno. Nikdo mi neﬁekl, Ïe bude následovat jeho vraÏda. Pokus o vraÏdu,“ opravila se.
Chvíli jsem nad tím pﬁem˘‰lel, hladina infúze v nádobce nade
mnou za tu dobu o nûco poklesla, dé‰È ‰umûl stále stejnû, ochladilo se.
Jako by to cítila také, pﬁiloÏila poﬁádnou hromadu vûtví. PﬁestoÏe
je mohla snadno nalámat rukama, provedla to tak, aby pﬁehoﬁely.
„Poniãila bych si kÛÏi na rukou,“ vysvûtlila, aniÏ bych se zeptal.
„Nûkdo chtûl, aby za Ïádnou cenu nebyl s vraÏdou spojován,“
zkonstatoval jsem.
„Ano. Proto jsem mûla vypomoct já, cizinec. A dost mû na‰tvalo,
Ïe nikdo z m˘ch lidí ani z tûch, kter˘m jsem vypomáhala, se mû
neobtûÏoval varovat, Ïe mohu b˘t spojována s vraÏdou. A to je
v dne‰ních ãasech klidu hodnû váÏná vûc,“ vysvûtlila.
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„Proto jste mi pomohla?“
„Ano, asi,“ pﬁipustila.
„Jak jste byla instruována?“
„Po telefonu.“
„A jak jste mû mûla oznaãit?“
„Nikoho jsem neoznaãovala. Prostû jsem dostala informaci, Ïe do
mûsta pﬁijel cizinec a já s ním mám navázat kontakt, domluvit si
s ním schÛzku, prostû flirtovat. Pak zavolat na dané telefonní ãíslo
v˘sledek, zda má, ãi nemá zájem.“
Vûdûli o mnû hodnû, to znamená, Ïe nûkdo ze smeãky promluvil. To bylo zlé. Jsme odolní proti bolesti a nepﬁátelÛm málokdy
nûco prozradíme.
„A já zájem nemûl. Potom mû provûﬁila je‰tû parta místních
bouchaãÛ, co mûli vyzkou‰et, zda a jak se s nimi vypoﬁádám. Pak
následoval zabiják,“ pokraãoval jsem nahlas v úvahách.
„Ano, tak nûjak to asi bylo,“ pﬁipustila.
„Nevûﬁila jsem, Ïe by nûjak˘ chlap o mû nemûl zájem,“ ﬁekla.
„Pokud tedy nepÛjde o homosexuála. A to vy podle mû nejste.“
Otázku své sexuální orientace jsem pﬁe‰el.
„Odkud jste? Mluvíte ãesky naprosto dokonale.“
„Z Polska, z Vratislavi. V dûtství jsem nûjakou dobu Ïila v pﬁíhraniãí.“
To vysvûtlovalo hodnû. Dál jsem v tichu pﬁem˘‰lel.
„Studen˘ ãumák vás docela pﬁesnû vystihuje.“
Trhl jsem sebou, tohle hanlivé oznaãením uÏ jsem nesly‰el léta.
„Nemám rád, kdyÏ tak o mnû nûkdo mluví.“
MoÏná protoÏe je to sv˘m zpÛsobem pravda.
„PromiÀte,“ ﬁekla, i kdyÏ nemusela.
Dé‰È zesílil a vodní tﬁí‰È z rozstﬁikujících se kapiãek dopadala aÏ
k nám. Lépe jsme se ale schovat nemohli, protoÏe skalní pﬁevis poskytoval pouze mûlk˘ úkryt.
„Rozhodla jste se tedy opustit klan?“ zeptal jsem se.
Jinak jsem si skuteãnost, Ïe mi pomohla, vysvûtlit nedokázal.
Teplo a infúze zpÛsobovaly, Ïe jsem se cítil mnohem lépe. MoÏná
byl v roztoku nûjak˘ ti‰ící prostﬁedek. To bylo dobﬁe.
„Asi. Nevím. âlovûku, upírovi,“ u‰klíbla se, „moc nepﬁidá, kdyÏ
pochopí, Ïe je postradatelnou poloÏkou. MoÏná jsem nûkomu ‰láp29
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la na palec, nebo se nevyspala s nûk˘m, kdo to vzal jako osobní
újmu,“ pokrãila rameny.
O upírech jsem mûl jen kusé znalosti, ale vûdûl jsem, Ïe v moderních spoleãnostech jako jedinci pﬁeÏívají jen obtíÏnû. Zvlá‰tû ti
star‰í.
„A co vy?“ zeptala se tentokrát ona. „Zmizíte odsud, aÏ se z toho
vylíÏete? Vzpamatováváte se témûﬁ zázraãnû rychle.“
Plameny praskaly a syãely, pﬁestoÏe mû ãást mého já nabádala, aÈ
to nedûlám, aÈ zatím neriskuji Ïádn˘ pohyb, posunul jsem do ohnû
nûkolik oschl˘ch vûtví.
„Ne, to urãitû ne,“ odpovûdûl jsem ti‰e.
Pﬁekvapenû se na mû podívala a já zmlkl. V mé odpovûdi byla
taková dÛraznost, aÏ mû to vzhledem k mému stavu samotného
zarazilo.
„Dostal jsem vzkaz, Ïe smeãka potﬁebuje pomoct. Pﬁijel jsem
kvÛli tomu sem, domÛ. Nikdo z m˘ch lidí tady není, v‰ichni zmizeli. A prakticky okamÏitû se mû nûkdo pokusí zabít. A dost opatrnû, jako by nechtûl vzbudit pozornost a souãasnû tu‰il, co ode mû
mÛÏe ãekat,“ vysvûtloval jsem, i kdyÏ jsem nemusel.
„ZÛstanu tady, pﬁijdu tomu na kloub a pokusím se pomoct sv˘m
lidem. Pokud to je‰tû pÛjde. V kaÏdém pﬁípadû v‰ak ty, co za to
mohou, pozabíjím.“
„To zní dost krvelaãnû,“ poznamenala a stále mû pﬁitom pozorovala.
„Jsem dravec podobnû jako vy,“ pﬁipomnûl jsem.
„Pomsta se málokdy vyplatí.“
„Nûkdy ãlovûku zbude jen ona.“
„Nevíte, proti komu stojíte, mohou mít je‰tû schopnûj‰í zabijáky,
neÏ byl ten v parku.“
Mûla pravdu, to by mû mûlo trochu zbrzdit v rozletu. V Ïivotû jsem
tak stra‰liv˘ v˘prask nedostal, a Ïe jsem se potyãkám nevyh˘bal.
„Nebyl jsem pﬁipraven˘.“
„To asi ne,“ souhlasila.
„Pokud nemám vzbudit podezﬁení, musím se brzy vrátit. Budu
pﬁedstírat, Ïe naprosto netu‰ím, co se s vámi po na‰em rozlouãení
stalo,“ zvedla se k odchodu.
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„A dáte mi vûdût, kdo vás kvÛli otázkám kontaktoval?“ zeptal
jsem se.
„Proto se tam vracím,“ podívala se na mû, jako bych nemûl v‰ech
pût pohromadû.
„Vrátím se sem, jakmile to bude moÏné. Dva tﬁi dny byste tady
mûl vydrÏet.“
„Nashle,“ rozlouãila se a pruÏn˘mi zku‰en˘mi kroky nûkoho,
kdo se v pﬁírodû vyzná, zamíﬁila ze svahu dolÛ.
Provázel jsem ji pohledem. Mûla dlouhé, atletické nohy, a to
bylo v‰echno, co praktická prodlouÏená bunda umoÏÀovala si
prohlédnout. Vlasy mûla staÏené do ohonu a provleãené k‰iltovkou ven. PﬁestoÏe dle vlastních slov nebyla místní, orientovala se v de‰ti a lesích s jistotou. UvaÏoval jsem nad tím, zda ji
je‰tû nûkdy uvidím, zda tady pozítﬁí budu. Líbila se mi stejnû,
jako kdyÏ jsem ji vidûl poprvé, teì uÏ jsem tím na‰tûstí nebyl tak
pﬁekvapen˘. Soustﬁedit se na jiné, pro Ïivot podstatnûj‰í vûci mi
na‰tûstí hodnû usnadÀovala skuteãnost, Ïe mû bolel kaÏd˘ nádech.
ZÛstal jsem utáboﬁen˘ na stejném místû. Mûl jsem pro to dva dobré
dÛvody. Bez dostateãn˘ch zásob jídla jsem se v sychravém vlhku
nezotavoval tak rychle, jak jsem potﬁeboval. A také mi doopravdy
mohla pomoci – pokud bude chtít.
O dva dny pozdûji se objevila znovu. Vidûl jsem ji opravdu rád,
i kdyÏ s sebou mûla jen mal˘ batÛÏek, coÏ znamenalo jen mizivé
mnoÏství jídla.
„DokáÏete uÏ chodit?“ zeptala se místo pozdravu. V prÛbûhu
uplynul˘ch dvou dnÛ jsem se ze svého loÏe hnul jen tehdy, pokud
jsem musel, a chodil jsem jen tak daleko, jak bylo nutné.
„ZáleÏí na tom kvÛli ãemu.“
Byla obleãená podobnû jako naposledy, jen místo k‰iltovky mûla
ãelenku. Také ale ãernou. A moÏná jiné obleãení pod bundou, ale
to jsem nevidûl.
„Zabila jsem srnu. Taky jsem ji vyvrhla, ale nahoru se mi ji tahat
nechce, u‰pinila bych se.“
To byl dobr˘ dÛvod.
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Srnu jsem vynesl aÏ do tábora, a kdyÏ jsem ji shodil z ramenou,
byl jsem zpocen˘ jako kÛÀ a tﬁásly se mi nohy.
Nejprve jsem zvíﬁe oãichal. Bylo zdravé, necítil jsem Ïádnou
nemoc ani parazity. NoÏem, kter˘ mi podala, praktick˘ viktorinox,
zálesáck˘ model, jsem si ze svaloviny zaãal ukrajovat tenké plátky
a pomalu jsem je Ïv˘kal.
„UÏ nepr‰í, ale je‰tû stále je mlha, mÛÏete si rozdûlat oheÀ,“ upozornila mû.
Nechtûl jsem jí vysvûtlovat, Ïe právû teì je syrové maso to, co
potﬁebuji nejvíc, a poslu‰nû podpálil pﬁichystanou hromádku bﬁezové kÛry a zaãal pﬁikládat. Za chvíli uÏ jsem dával na pánev první
kusy masa, to nejlep‰í jsem jen tak napíchl na syrové pruty.
„¤ekla bych, Ïe déle tady uÏ zÛstat nemÛÏete. Je to pﬁíli‰ blízko
turistick˘ch stezek a má zaãít pûkné poãasí, navíc se blíÏí svátky.
Bude tady spousta turistÛ.“
To byla nev˘hoda civilizovan˘ch zemí uprostﬁed Evropy. Podala
mi mapu.
„Vyznaãila jsem nûkolik míst, která jsou opu‰tûnûj‰í, vût‰inou jde
o pﬁírodní rezervace, kam lidé nesmí.“
„Pﬁestûhuji se,“ souhlasil jsem. „Ale nezÛstanu v lese, najdu si
nûjak˘ hotel.“
„Budete riskovat. Poﬁád netu‰íme, kdo po vás jde.“
„Tady jsme v kopcích, abyste se z jednoho údolí dostala do druhého, musíte jet ãasto mnoho desítek kilometrÛ,“ vysvûtloval jsem.
„Pﬁes hﬁebeny vedou jen stezky, pﬁinejlep‰ím mizerné silnice.“
Tak jsem si to pamatoval z mládí.
„Tady je to zastrãené, a souãasnû tam nebude o turisty nouze,“
ukázal jsem na mapû mûsteãko v údolí vyhloubeném ﬁekou Beãvou.
„KdyÏ myslíte,“ ﬁekla pochybovaãnû. „Pﬁedpokládám, Ïe to tady
znáte lépe neÏ já.“
Pﬁed tﬁiceti lety by mûla pravdu, dnes uÏ jsem si nebyl tak jist˘.
„Kontaktovali vás?“ zeptal jsem se.
„Opût telefonicky,“ pﬁik˘vla. „¤ekla jsem jim, Ïe nic nevím. Dostala jsem rozkaz poãkat, dokud mû nepo‰lou domÛ.“
„âíslo?“ chtûl jsem vûdût.
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Pﬁedpokládal jsem, Ïe to bude mobil.
Podala mi kartiãku s vyti‰tûn˘m devítimístn˘m ãíslem.
„Je to nedávno vyklizen˘ dÛm, nikdo tam teì nebydlí, ale v‰echno je zaplacené do konce roku. Donedávna tam sídlil autoservis
Kolohnát a syn.“
„To byli lidé z mé smeãky,“ pﬁiznal jsem.
„Pr˘ neplatili a utekli pﬁed exekutorem,“ doplnila.
„Vyptáváním riskujete, Ïe se o vás zaãnou zajímat,“ varoval jsem ji.
„Já vím, nejsem hloupá, aÏ tak hloupá.“
Na to jsem neﬁekl nic. Syrové maso mi pﬁestávalo chutnat a tû‰il
jsem se na první peãínku. Natáhla ruku, vrátil jsem jí nÛÏ, bez rozm˘‰lení si sama ukrojila pásek syrového masa.
Byla vlastnû upír, pﬁipomnûl jsem si. Zvíﬁecí krev mûla ráda, ale
ãas od ãasu potﬁebovala lidskou.
Po chvíli si peãlivû otﬁela rty, nÛÏ oãistila a poloÏila na kámen
pﬁed sebe.
„Poãkám, aÏ to opeãete,“ ﬁekla.
V mlhou tlumeném svûtle dne její vlasy pﬁebíraly mûkkou barvu
záﬁe plamenÛ.
„Jmenuji se George Maybach Frederickson,“ pﬁedstavil jsem se.
„Nebo spí‰ je to má identita, na kterou jsem zvykl˘, doklady na
tohle jméno jsou bez v‰í pochybnosti pravé.“
„A jak vám mám ﬁíkat?“
U otázky se nepousmála, i kdyÏ jsem si to pﬁál.
„To je na vás. Georgi, Jiﬁí, poruãíku Fredericksone,“ pokrãil jsem
rameny. „Nebo tﬁeba jen poruãíku,“ dokonãil jsem více stroze, neÏ
jsem zam˘‰lel.
Maso na prutech uÏ vypadalo hotové, podal jsem jí první a sám
zaãal obírat peãeni z druhého. Stáhl jsem ho z plamenÛ právû vãas,
dﬁevo uÏ bylo vyschlé a brzy by prohoﬁelo.
„Agnieszka Katarzyna Broniowska,“ pﬁedstavila se. „UpﬁednostÀuji oslovení kﬁestním jménem, nejlépe Agnieszko,“ tentokrát se
usmála, jako by chtûla ztenãit stûnu, kterou jsem mezi námi vystavûl.
Jedli jsme mlãky, já pﬁipravoval dal‰í a dal‰í maso. KdyÏ jsem
skonãil, ze srny toho mnoho nezb˘valo a venku uÏ byla tma.
„Máte nûjak˘ plán?“ zeptala se.
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„Musím najít Evelyn. Ta mû poÏádala o pomoc, je dost dobﬁe
moÏné, Ïe utekla, neÏ to dopadlo na ostatní. Byla vÏdy… opatrná.“
„Evelyn je jedna z vás?“
Pﬁik˘vl jsem.
„Po tom, co jste pﬁed ãtyﬁiceti lety ode‰el, se se Ïádostí o pomoc
obrátila na vás?“
Za tou otázkou se skr˘valo nûco víc.
„Asi nikdo jin˘ nezb˘val,“ vyslovil jsem oãividné.
„A také, pﬁed tûmi ãtyﬁiceti lety jsme se hodnû dobﬁe znali,“ doplnil jsem.
„Tak teì uÏ tomu rozumím lépe,“ pﬁik˘vla s v˘razem, kterému
jsem nerozumûl.
„Proã vás to tak zajímá?“ zeptal jsem se.
„Ráda vím, na ãem jsem.“
Nechal jsem to b˘t.
„A kde si myslíte, Ïe je Evelyn teì?“ nadhodila po chvíli. „MoÏná
bych vám mohla pomoct ji najít.“
V první chvíli jsem chtûl odmítnout, ale pak jsem si to rozmyslel.
·lo o ãas a já nebudu je‰tû t˘den schopn˘ niãeho jiného neÏ opatrné
chÛze. Navíc jsem si musel vybudovat nové krytí, novou základnu.
A musel jsem se postarat o zbranû, které snad jiÏ budou na cestû.
„Tady urãitû ne,“ odpovûdûl jsem. „Kromû toho, Ïe je opatrná, je
hodnû bázlivá, prakticky stra‰pytel. Ale urãitû neode‰la daleko,
myslím tím zahraniãí. Bude nûkde ve velkém mûstû, ale v âechách.
Praha, Brno, Ostrava,“ odhadl jsem.
Chvíli nad tím pﬁem˘‰lela. Poslední dva kusy masa jsem posunul
blíÏ ustupujícím plamenÛm.
„A co v tom mûstû bude dûlat? Má vlastní finanãní zdroje? Bude
muset pracovat?“
Málokdo z nás byl zámoÏn˘, vydûlávání penûz nám moc ne‰lo
ani nás nezajímalo. Spí‰ jsme sv˘ch schopností vyuÏívali k tomu,
abychom si pohodlnû Ïili a netrpûli nouzí.
„Bude si vydûlávat. Nûkde v noãním klubu. Taneãnice u tyãe,
hodnû drahá holka, co dokáÏe uspokojit netradiãní chutû,“ odhadl
jsem.
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Agnieszka pﬁekvapenû nadzvedla oboãí.
„NezapomeÀte, Ïe ji dobﬁe znám, vím, jaká je, co má ráda.“
Pﬁik˘vla a na‰tûstí to nijak nekomentovala.
„Ale v jejím vûku? ¤íkal jste, Ïe jste odsud ode‰el pﬁed zhruba
ãtyﬁiceti lety.“
„A vypadám na pûta‰edesát?“ upozornil jsem ji. „DoÏíváme se
zhruba dvakrát vy‰‰ího vûku neÏ lidé a fyzicky stárneme aÏ v samotném závûru na‰eho Ïivota. Pokud si na tom dává záleÏet, vypadá mlad‰í a atraktivnûj‰í neÏ vy.“
Najednou vypadala na‰tvaná. Proã, proboha?
„Mûla byste se vrátit,“ pﬁipomnûl jsem jí. „Ale uÏ je tma.“
„Noc je m˘m Ïivlem,“ pﬁipomnûla mi stroze a pﬁímo ze sedu se
zkﬁíÏen˘ma nohama se elegantnû zvedla. Témûﬁ aÏ arogantnû.
„Necháte mi na sebe nûjak˘ kontakt?“ houkl jsem k jejím zádÛm.
„Najdu si vás sama,“ odsekla.
Fakt se bÛhvíproã na‰tvala. Îenská jako parÈák je vÏdycky problém.
V prÛbûhu dal‰ího dne jsem snûdl v‰echno, co mi je‰tû zb˘valo.
KvÛli jídlu jsem ale nemusel odcházet – jezevec pﬁi‰el oãichat, co
zbylo z m˘ch jídel, a mnû by nedûlalo problém ho zabít – sly‰el jsem
v‰ak v blízkosti lidské hlasy. Tyhle lesy prostû nebyly dostateãnû hluboké na to, aby se v nich ãlovûk mohl dlouhodobû skr˘vat.
Strávil jsem ve svém pﬁístﬁe‰í je‰tû jednu sychravou noc a hned
ráno jsem se vydal na hodnû bolestivou cestu. Nebyly to vysoké
hory, nûkdo by je moÏná nazval i kopce, ale v mém stavu mi daly
zabrat. Nepotﬁeboval jsem, aby mû nûkdo potkal, proto jsem se vyh˘bal lidem a dal‰í údolí, které jako v‰echna tady proﬁezávala pomûrnû frekventovaná cesta, jsem radûji pﬁekonal aÏ po setmûní.
Opût se rozpr‰elo, autobusová zastávka nabízela komfort sucha, nechtûl jsem v‰ak riskovat. Pokud po mnû budou pátrat, a oni urãitû
budou, protoÏe jsem jim zabil ãlovûka a mé tûlo se nena‰lo, kaÏdá
stopa se mi mohla vymstít. Pﬁespal jsem o pÛl kilometru dál za mal˘mi políãky a loukou na hranici lesa. Dal‰í den následoval dal‰í
hﬁeben a sestup do údolí, ve kterém jsem si chtûl najít doãasné ubytování. Údolí stoupalo aÏ ke státní hranici se Slovenskem, podle
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mnoÏství hot˘lkÛ a penzionÛ v mapû tady alespoÀ v sezónû muselo b˘t hodnû turistÛ, doufal jsem, Ïe mezi nû zapadnu. Ale na to
jsem vypadal dost zuboÏenû. Stejnû jsem to musel risknout. Po
dvou dnech cesty se mi opût zaãínala toãit hlava a nohy ztrácely
ohebnost.
Na‰tûstí mi Agnieszka pﬁinesla mé vûci vãetnû dokladÛ. Na to,
jak málo mûla pﬁi náv‰tûvû hotelového pokoje ãasu, si poãínala
prakticky profesionálnû. Jindy by mû to znepokojilo a vzbudilo podezﬁení, ale zachránila mi Ïivot. Pokud mûla svá tajemství, mne se
net˘kala.
„Zmokl jsem a zabloudil,“ vysvûtlil jsem pﬁi zapisování do knihy
hostÛ recepãnímu, kter˘ byl souãasnû zﬁejmû i majitelem a provozovatelem penziónu.
„Naposledy pr‰elo vãera.“
„¤íkal jsem, Ïe jsem zabloudil,“ pﬁipomnûl jsem mu a vyplnil
jsem spoﬁádanû poslední kolonku v listu.
„Tady?“ netváﬁil se pﬁesvûdãenû.
Pokrãil jsem omluvnû rameny.
„Nejsem zdej‰í.“
„Pokoj chcete na tﬁi dny?“ uji‰Èoval se.
„Jo, potﬁebuji se dát dohromady. Mám rozbit˘ telefon, dalo by se
s tím nûco dûlat?“
„T-mobile tu má poboãku, o dva kilometry dál, mûsto je dlouhé.“
„Díky,“ pﬁik˘vl jsem.
Pokud jsem se hodnû nespletl, nacházel jsem se v Karolínce. Ale
ptát jsem se nechtûl.
„Mohu u vás dostat nûco k jídlu?“
„Není sezóna, málo hostÛ, proto nevaﬁíme. Ale je tu i restaurace
a pár hospod. Nejsme tady na konci svûta. I kdyÏ vám to tak mÛÏe
pﬁipadat,“ dodal s náznakem humoru.
„Díky. Je to taky dva kilometry?“
„Tak nûjak.“
Na pokoji jsem se pﬁevlékl, zb˘valo mi poslední suché triãko.
I kdyÏ se mi vÛbec nechtûlo, vyrazil jsem do mûsta. Mûsto, hrd˘
název pro úzk˘ pás domÛ rozkládajících se kolem ‰iroké cesty,
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z jedné i druhé strany tísnûné záplavou zelenû; vût‰inou pastvin
a zelináﬁsk˘ch políãek. Lesy zaãínaly o nûco dál a v˘‰.
Potﬁeboval jsem se najíst, ale je‰tû víc jsem si potﬁeboval zavolat.
Pokud uÏ nebylo pozdû. Od chvíle, kdy jsem vstoupil do obchodu
s telefony, do okamÏiku, kdy jsem zpamûti vyÈukával ãíslo, uplynulo deset minut. MoÏná jsem moc spûchal a asi jsem se mûl víc zajímat o to, jak˘ telefon si kupuji, ale uÏ bylo pozdû. Prodavaã si tak
podivného zákazníka bude urãitû dobﬁe pamatovat.
„Bitte,“ ozval se znám˘ hlas.
„Potﬁeboval bych zmûnit místo dodávky, pokud je‰tû není
pozdû,“ ﬁekl jsem bez pﬁedstavování.
„První balík je nachystán,“ odpovûdûl hlas, poté co si mû zaﬁadil.
„Tak to je skvûlé,“ nadiktoval jsem adresu.
„Pokud ji nezmûním, platí tahle. To je v‰echno.“
Drexler bez dal‰ích slov zavûsil. Proã ne, ãím krat‰í hovor, tím
lep‰í.
Následoval obûd v restauraci, pak nákup proviantu a polomrtv˘
vyãerpáním jsem se vrátil do penzionu, do pokoje, kde jsem sebou
pra‰til na postel.
Malá okna, dvojité okenice, selská sednice z poloviny devatenáctého století, trochu upravená, aby se v ní unaven˘ turista cítil alespoÀ trochu normálnû. Televize, skﬁíÀ a miniaturní ledniãka, do
které jsem nemûl co dát.
Otevﬁel jsem oãi, za okny uÏ bylo ‰ero. Musel jsem usnout, Ïaludek
mi to potvrdil, mûl jsem zase hlad. Ven se mi nechtûlo, poﬁád jsem
se cítil dost mizernû. Mûl jsem na‰tûstí své zásoby. U druhé housky
a patnáctého plátku ‰unky jsem si pustil televizi.
Nedalo mi moc práce najít kriminální zprávy, ty obvykle pﬁitahují nejvíc pozornosti, proto je stanice ãasto opakují. Policie informovala o nalezení dvou tûl, z nichÏ jedno bylo podle reportérÛ zohavené k nepoznání a policie pr˘ netu‰ila, jak to vrah provedl.
Nûkteré teorie navrhovaly pneumatické kladivo nebo vibraãní
pûch. Vzhledem k tomu, Ïe byla veﬁejnost Ïádána o pomoc, nic
moc nevûdûli.
AspoÀ jedna vûc vy‰la.
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To, Ïe se nena‰la dal‰í tûla, znamenalo, Ïe zb˘vající lid‰tí útoãníci a upír pﬁeÏili. ZpÛsobil jsem mu váÏné zranûní, a pﬁesto pﬁeÏil.
Nebo mu pomohli jeho druhové? Obojí bylo moÏné.
Dojedl jsem i zbytek zásob a usnul. Dal‰í den jsem vûnoval odpoãinku, nákupu obleãení, bot, prostû v‰eho, co jsem potﬁeboval. Na
konci dne jsem sv˘m vzhledem dokonale zapadal mezi turisty nav‰tûvující tento kraj povlovn˘ch kopcÛ a rozlehl˘ch lesÛ. Veãer jsem
se opût cítil naprosto vyãerpán, poradil by si se mnou i upír invalida.
Potﬁeboval jsem zbranû, bez nich jsem se jim postavit nemohl.
Ráno mû probudilo pípnutí esemesky: VáÏen˘ zákazníku, va‰e zboÏí
vám bude doruãeno dnes pﬁibliÏnû mezi osmou a dvanáctou hodinou.
Fajn, na co jsem ãekal, bylo na cestû.
Pﬁed polednem mi kur˘r doruãil dva malé, ale tûÏké balíky.
„Málem mi to vypadlo z ruky,“ oznamoval mi, kdyÏ jsem podepisoval stvrzenku.
„FoÈáky a objektivy v bednách. A hodnû dobﬁe zabalené,“ vysvûtloval jsem. „Zapomnûl jsem je doma a museli mi je poslat.“
Nechal jsem mu dvacku na pivo. MoÏná bych se mûl pﬁestûhovat,
protoÏe tady jsem na sebe upoutal pozornost zpÛsobem, kter˘m jsem
se tu objevil, i doruãenou po‰tou. JenomÏe kdybych se pﬁestûhoval
na druh˘ konec mûsteãka, vzbudilo by to je‰tû vût‰í zájem.
Odnesl jsem si balíky na pokoj a dûlal, Ïe pﬁehlíÏím zvûdav˘ pohled majitele penzionu a dal‰ího pﬁítomného hosta, kter˘ se zastavil
na pivo.
Rozbalil jsem men‰í balík. V úsporné skládaãce obsahoval obyãejn˘ revolver Smith and Wesson v kalibru 0.500 a stovku nábojÛ.
Pﬁedpokládal jsem, Ïe ho Drexler koupil a zkrátil mu hlaveÀ.
S dvou a pÛl palcovou uÏ se nevyrábûly a já ho chtûl pro boj zblízka jako zbraÀ poslední záchrany. Tenhle byl ale od tûch katalogov˘ch ãernûn˘. V krabici jsem je‰tû kromû nábojÛ na‰el pouzdro
a lístek s krátk˘m vzkazem.
Sestavil jsem ho z pûti kusÛ, aby mûl co nejhlad‰í chod. Zbylé ãtyﬁi si mÛÏete vyzvednout, aÏ se vám to bude hodit.
Pochyboval jsem, Ïe budu potﬁebovat dal‰í ãtyﬁi takové revolvery, ale bylo dobré vûdût, Ïe Drexler nejmlad‰í byl stejnû peãliv˘ jako
jeho dûd.
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