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V té podzimní tmû a vlhku mû napadlo, Ïe jsem toho vypila málo a Ïe jsem rad‰i mûla pokraãovat a pokraãovat,
protoÏe mám na cestû ten viadukt, pod kter˘m se vraÏdí.
Vybavila jsem si nûjakou znásilnûnou holku (to by se mû
uÏ nemuselo t˘kat, jenÏe docela nedávno jsem ãetla
v Blesku o znásilnûné padesátileté houbaﬁce, lidi jsou fakt
divn˘...), pak nûjakou akci s noÏem, Ïárlivost nebo co,
a naposled tam zastﬁelili bohatého podnikatele. No, na mû
nikdo neÏárlí, nepodnikám a vÛbec, ale... Ty kroky. Kruci.
Nebylo by lep‰í pﬁipotácet se na místo smrti totálnû sÈatá
a pozdravit ji jako bezva fór? Jsem moc stﬁízlivá. Moc.
Nebo mám moc bujnou fantazii? Nebo tady kolem
probíhá Hra? MládeÏ se baví a hraje hry na hrdiny
v reálu, klany se navzájem vybíjejí, nûkdo je pﬁí‰era,
nûkdo bojovník – pochopila jsem to jenom zãásti, kdyÏ
se o tom bavili v hospodû, ale musí to b˘t docela legrace, tedy pokud máte na to nervy a fyziãku, kvÛli úprku
noãním mûstem, kvÛli ‰ermu a tak dál. Tﬁeba za mnou
jde nûkdo z UpírÛ. MoÏná jsem se prokecla, Ïe upíry
nemám ráda, a nûkdo z nich to sly‰el. Co by ale dûlali
s nehrajícím civilem? Za to snad nejsou body?
Leda by si mû spletli s nûk˘m z VlkodlakÛ... Blbost.
V té hospodû byly z vlkodlaãek jenom Zdenka, ta je
malá a statná, a Eva, ‰tíhlá a vysoká, s tûmi dvûma si
mû nikdo nesplete. Kromû toho nemám odznak hráãe,
a ten je zatracenû nápadn˘.
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TakÏe to bude... Normální pﬁepadení?
Byli dva, jeden vpﬁedu, druh˘ za mnou. Ten zezadu
mi hmátl po kabelce, sakra, ten krám je od VietnamcÛ,
za dvû stovky, a sotva dvû stovky v ní, copak ten debilní lupiã nepozná socku? Mnû jde o ty doklady uvnitﬁ
a ten vopruz s bûháním po úﬁadech! ·kubla jsem kabelkou k sobû, chlap nûco Ïblechtl, asi sprostû, s cizím
pﬁízvukem, no jo, tûm z v˘chodu moÏná pﬁipadáme
bohatí v‰ichni, a teì ten hlavní malér: jeho kámo‰ vytáhl nÛÏ, ãepel vyskoãila, cvak. Hned jsem mûla husí
kÛÏi, ale to mi nepomÛÏe, husí kﬁídla se nedodávají
v té samé soupravû. Mûla jsem víc bûhat a posilovat,
ale na to je pozdû. KéÏ by mû sledovali Upíﬁi nebo
Vlkodlaci! KéÏ bych se mohla promûnit v my‰, proã nejsem my‰odlak!
NÛÏ se mihl hroznû blízko, uskoãila jsem, nûco se
páﬁe, asi kabát, to je blb˘, totiÏ za pﬁedpokladu, Ïe po
téhle akci je‰tû budu nûjak˘ potﬁebovat. Asi nebudu.
Ani ty doklady. Chlap se rozmachuje znovu, hrdina,
troufne si na samotnou Ïenskou! ·koda, Ïe neuvidím
to zklamání, aÏ zjistí, kolik mám u sebe penûz, fakt ‰koda, ten protaÏenej ksicht by se mi líbil.
Lupiã za mnou ztichl – aÏ teì jsem si uvûdomila, Ïe
celou dobu nûco polohlasnû mumlal. Pak se rovnou
proti noÏi vrhl hutn˘, tûÏk˘ stín, pohltil zbraÀ i s majitelem a vítûznû zaﬁval, aÏ z toho tuhla krev v Ïilách. No
fakt, tuhla. Potom vstal. Zjistila jsem, Ïe lupiãi leÏí
a pﬁede mnou stojí nûkdo... Fakt zvlá‰tní.
„Ty jsi Vlkodlak?“ zeptala jsem se nejistû.
„Ne,“ odpovûdûl pobavenû. „Ve skuteãnosti jsem
medvûdodlak, ale jak ty vÛbec pozná‰ lykantropa?“
„Díky za záchranu,“ udûlala jsem v tom podivném
hovoru krok na jistûj‰í pÛdu. „Je po nich?“
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„Ne, aspoÀ doufám. Tenhle svût uÏ o moc víc vraÏdûní neunese.“
„Jo, na tom nûco je,“ pﬁisvûdãila jsem upﬁímnû.
Vykroãil smûrem, kter˘m jsem míﬁila pÛvodnû. Oãividnû mûl v úmyslu doprovodit mû. To uÏ se mi hezky
dlouho nestalo – tedy ne Ïe by byl zrovna mladík, ale
rozhodnû vypadal mlad‰í neÏ já, i s tûmi vousy. Mûl
jich váÏnû hodnû. Tak pro tﬁi osoby. VlasÛ jakbysmet
a pravdûpodobnû i síly, jak pﬁedvedl pﬁed chvilkou.
„Neodpovûdûlas mi na otázku,“ pﬁipomnûl mi s lehkou v˘ãitkou. „Jak pozná‰...“
„Jo, já vím,“ skoãila jsem mu do ﬁeãi. „To je taková
hra. Nûkteﬁí jsou jako upíﬁi, jiní vlkodlaci, a co já vím
co je‰tû, nehraju to, vykládaly mi to kamarádky v hospodû. Ty nepﬁátelské klany spolu válãí, teda jako válãí.
Myslela jsem, Ïe nûkdo z VlkodlakÛ ‰el náhodou za
mnou a pomohl mi.“
„To zní zajímavû,“ ﬁekl pﬁekvapenû. „Nenapadlo by
mû, Ïe zrovna v tomhle svûtû...“
Zahlédla jsem, Ïe mi jede tramvaj, a dala jsem se do
bûhu. MÛj zachránce bez námahy klusal vedle mû, aÏ
mi pﬁi‰lo, Ïe se posmívá, jak funím. Ale neposmíval se,
tváﬁil se úplnû váÏnû, a co víc, vlezl do tramvaje za
mnou.
Tak jsem si ho prohlédla. Kromû toho, Ïe mûl senzaãní postavu, tak akorát do akãního filmu pro odrostlej‰í holky, patﬁily do jeho v˘bavy je‰tû jiskﬁivé oãi,
hodnû ãerné, obleãení z nûjaké o‰oupané kÛÏe, boty
taktéÏ, a hlavnû spousta vlasÛ a vousÛ, ale to uÏ jsem
ﬁíkala. Bezdomovec? Ne. Ti zpustlí smrdí, a ti nezpustlí
b˘vají oholení a ostﬁíhaní a taky obyãejnû nechodí
v kÛÏi. Nedokázala jsem si ho zaﬁadit, zato mi bylo jasné,
Ïe by si na nûj netroufl ani ten nejstateãnûj‰í revizor.
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„Jede‰ se mnou?“ zeptala jsem se nejistû.
„No.“ Zazubil se a jeho zuby stály za to, i kdyÏ jsem
tu‰ila, Ïe to nebude úãinkem Ïádné z past, doporuãen˘ch stomatologickou komorou. „Doufal jsem, Ïe tﬁeba
dostanu kafe. Stra‰nû dlouho jsem nemûl kafe, tak aspoÀ sto let.“
„Páni, to musí‰ mít absÈák,“ plácla jsem, co mû napadlo.
Zasmál se. „Dobr˘ slovo. AbsÈák. Tak co, kafe za záchranu kabelky? Není to slu‰nej obchod? Nebo se mû bojí‰?“
„Ne,“ odpovûdûla jsem a dost mû pﬁekvapilo, Ïe ani
nelÏu. Jako by mûl na sobû nálepku ochránce. „Ale v baráku hezky po ‰piãkách, domácí je na nervy. A na hlavu taky.“
„Jsem ta nejti‰‰í ‰elma v tomhle mûstû,“ prohlásil –
a taky nelhal.
ProplíÏili jsme se chodbou jako duchové, zavﬁela
jsem, oddechla si a uvaﬁila kafe.
„To mi chybûlo,“ ﬁekl spokojenû, kdyÏ upil. A to nebylo nic moc kafe, s lógrem, zalívané, kávovar nevlastním a dÏezvu jsem ztratila pﬁi posledním stûhování.
„Tenhle svût má nûco do sebe. Jaká ‰koda, Ïe uÏ...“
Koukl na mû, jako by hodnotil, jestli snesu pravdu,
a dokonãil: „Îe uÏ se skoro hroutí.“
„Hroutí?“
„Jo. Pﬁi‰li jsme sem...“ Zase ten pohled! „KvÛli nûjaké
té eutanázii pﬁestárl˘ch, potom zapalování ÏebrákÛ...“
„Spí‰ houmlesákÛ,“ opravila jsem ho. Psali o tom
v novinách.
„Nevûdûl jsem, Ïe je v tom rozdíl.“
„Îebrák mÛÏe mít kde bydlet a mÛÏe bejt boháã.
V podstatû. MnoÏina ÏebrákÛ má samozﬁejmû prÛnik
s mnoÏinou bezdomovcÛ...“
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„Jo, chápu,“ k˘vl a na poslední chvíli zachytil pramen vlasÛ, kter˘ mu padal do hrnku. Moje hrnky jsou
pÛllitrové, aby bylo jasno, v tûch se utopí lecjaká hﬁíva.
„Slova. Samá nová slova. Nejrad‰i bych je sbíral.“
„Hroutí se svût,“ pﬁipomnûla jsem mu.
„V‰echny se hroutí,“ zamumlal. „Nûkdy tomu ﬁíkají
zemûtﬁesení. Houby.“ Bezradnû rozhodil rukama, totiÏ
rozhodil jednou, postavil hrnek na stÛl a pﬁidal k tomu
gestu druhou. „Tûm vûãn˘m lokálním válkám stejnû
nezabráníme. A zboﬁit slumy nejde. A pevnosti, ostnaté
dráty a v˘cvik psÛ k zabíjení... Niãeho se nevzdáte.
Jako v‰ichni, jako v‰ude.“
„Zapomnûl jsi na biologické zbranû.“
„CoÏe?“
Vysvûtlila jsem mu, co jsem vûdûla o viru ‰panûlské
chﬁipky a ptaãí chﬁipce a dal‰ích lahÛdkách. Otﬁásl se.
„MoÏná to tady uÏ jednou bylo,“ ﬁekl ti‰e. „Nebo víckrát.“
„Co kdybys zaãal od zaãátku? Hm?“
Podíval se na mû, uÏ potﬁetí, tím zvlá‰tním pohledem. „Tak jo. Stejnû jsem to potﬁeboval vyprávût. Ale
od zaãátku to nejde, protoÏe ten neznám. Ani to nejde
do konce, ten taky neznám.“
Stejnû to byl ten nejdivnûj‰í pﬁíbûh, nebo spí‰ spletenec pﬁíbûhÛ. Pochopitelnû mi ho nemohl ﬁíct cel˘, kdyÏ
jsme té noci nad kafem zrovna trãeli rovnou v nûm.
Ale leccos jsem si domyslela a leccos na‰la v knihách,
v nichÏ jsem – mnohem pozdûji – nervóznû listovala
v temn˘ch a souãasnû nemilosrdnû bodovû osvûtlen˘ch sklepeních, kde ãlenové tajného knihovnického
spolku uchovávají písemnosti, které pﬁeÏily jeden ãi
více rozpadÛ nebo hroucení. Samozﬁejmû neprozradím
pﬁítelkyni a spﬁíznûnou du‰i, která mû nechala do tûch
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neuvûﬁiteln˘ch spisÛ nahlédnout a pomáhala mi v nich
hledat, a mimo jiné tím poru‰ovala zákony spolku
a snad dokonce riskovala Ïivot, nevím, na to jsem se
rad‰i neptala.
Ne, ani tohle je‰tû nebyl cel˘ pﬁíbûh, ale obávám se,
Ïe ta podivná chvíle nastala v noci, moÏná uÏ k ránu,
kdy se zaãal psát sám a neãekal na mû.
Teì vím mnohem víc a mnohem víc se bojím, ale
kdyÏ mû mÛj nov˘ záhadn˘ pﬁítel tehdy, té noci, nebo
spí‰ k ránu, chtûl vzít s sebou, k nim, odmítla jsem. Ne,
ne‰la jsem, a ne proto, Ïe tam urãitû mûl svoje Ïeny
(nejsem dne‰ní), ale protoÏe bych tam nepatﬁila. Prostû
tady poãkám. V‰ak ono to pﬁijde. Nic nezme‰kám. Nic
nezme‰káme.
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Pﬁedehra
Jeren
Toho jara nebylo jezero na svém místû a Jeren uÏ si ﬁíkal, Ïe matka snad mûla pravdu, kdyÏ mu vysvûtlovala, Ïe nûkteré vûci se prostû zjevují jenom v dûtství,
a jak ãlovûk dospívá, postupnû blednou a mizí. Pﬁipadalo mu to kruté, jako ostatnû skoro v‰echno, co lidé
v jeho malém svûtû naz˘vali moudrostí. Je jejich Ïivot
skuteãnû tak vybledl˘? Chybí v nûm barvy, které by
skrytû záﬁily za mlhou, chybí v jejich lese tajemství
a pﬁekvapení?
Poslednû uÏ byl skoro odhodlán, Ïe vleze do vody,
temnû hnûdozelené a vonící úplnû jinak neÏ obyãejná
ﬁeka za vesnicí, a doplave k pramici, která se vÏdycky
volnû pohupovala na nízk˘ch, krotk˘ch vlnách. To
bylo nûkdy na podzim a opar, vzná‰ející se nad hladinou, se tváﬁil nevlídnû, málem jako by mu hrozil
o‰kliv˘m nachlazením. Proã si nemÛÏu nechat narÛst
srst, pﬁemítal Jeren, kdyÏ se schlíple vracel domÛ do
vesnice, do svého svûta, kdyÏ ‰el naslepo a ãekal, kdy
narazí na pû‰inu. Pû‰ina, která ho dovede domÛ, musí
b˘t ‰edivá; jakmile po ní udûlá první krok, ze‰edne
i okolí a podle toho pozná, Ïe jde správnû. Vûtviãky
keﬁÛ zﬁídnou, tﬁpytivá rosa z nich lhostejnû skápne,
a místo aby dodala vláhu lesní pÛdû, stane se z ní obyãejné bláto.
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Svût, do nûhoÏ se narodil, byl skoro bezbarv˘ a jen
zﬁídkakdy ho propou‰tûl jakousi neviditelnou branou
jinam, kde barvy jásaly, i kdyÏ ti‰e a pod závojem mlhy,
kde voda zurãela a v‰echny kapky mûly stﬁíbrné hlásky.
A zeleÀ, ‰Èavnatá tak, aÏ by se ãlovûk ‰el rovnou pást,
zeleÀ aÏ ke bﬁehu, pak úzk˘ pruh písku nebo mûkké,
pﬁívûtivé hlíny... A na vodû pramice. VÏdycky v ní nûkdo sedûl a pﬁem˘‰lel. Neh˘bal se, nesáhl po veslech;
ani jednou za ta léta, co ho Jeren vídal.
Jednou se zeptal vesnického ‰amana, proã je v‰ude
tak ‰edo. ·aman si pﬁekvapenû pﬁejel rukou po krátk˘ch vlasech v t˘le – jinde Ïádné nemûl – a ﬁekl, Ïe
jemu tyhle barvy staãí a jakÏiv nesly‰el o jin˘ch. Jeren
mu vysvûtlil, Ïe je vidûl na vlastní oãi, a také mu prozradil, co si myslí o svûtech, Ïe je jich urãitû víc, a ten
muÏ v pramici...
Tady na nûj ‰aman upﬁel pozorn˘, pronikav˘ pohled.
Jeren dokonãil vyprávûní – najednou mnohem struãnûj‰í, neÏ by byl ãekal. Ne Ïe by se ‰amana bál, jen nemûl rád ten pocit probouzení ze snu do stﬁízlivého vûdomí, kter˘ v nûm vyvolávaly oãi toho staﬁíka.
„Vidûls Prodavaãe jablek,“ ﬁekl mu ‰aman. Tváﬁil se
zamy‰lenû a sledoval víc bzuãící mouchy neÏ svého
mladého spoleãníka. Jako by se chystal jednu z nich
ulovit a pﬁidat její mûÀavá kﬁídla do nûjakého lektvaru.
„Urãitû jsi uÏ o nûm sly‰el. Dûtem neublíÏí, ale ty uÏ
skoro nejsi dítû. Opravdu by tû mohl odvézt jinam, do
svûta mrtv˘ch.“
„Ale já myslel, Ïe jsou i jiné svûty pro Ïivé,“ namítl
Jeren. Mouchy byly ‰edivé a znudûné, málem usínaly
za letu.
·aman zavﬁel oãi, to u nûj obvykle znamenalo, Ïe uÏ
má tûch hloup˘ch otázek a prohlá‰ení dost. JenomÏe
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tentokrát je najednou zase otevﬁel. Byly jiné; mûly obrovské zorniãky jako jámy a v nich mlhu, pﬁesnû tu
mlhu, na kterou Jeren právû myslel.
„Nedostane‰ se do nich v lidské podobû,“ pronesl ‰aman cizím, chraptiv˘m hlasem. „Nenajde‰, co hledá‰,
ani co nehledá‰. Snad nûkdo najde tebe. Snad na tebe
zbude perla... nebo jablko.“ Pak zalapal po dechu, mezi
víãky mu problesklo bûlmo, naklonil se na stranu,
jako by mûl spadnout. Jeren honem pﬁiskoãil a podepﬁel ho, i kdyÏ pádem z nízké Ïidliãky by si staﬁík pﬁíli‰ neublíÏil.
„Co...“ vyhrkl a okamÏitû ztichl, protoÏe zjistil, Ïe to ví.
·aman se probral, protﬁel si oãi. „Dnes urãitû nemûlo
b˘t zatmûní,“ zamumlal. „Nepil jsem odvar z plesnivek... ¤íkal jsem nûco?“
Jeren mu to zopakoval; tu vû‰tbu.
„Nedává to smysl,“ broukl star˘ muÏ. „Vedlej‰í úãinky tûch pitom˘ch odvarÛ... Potﬁebuju...“
Jablko, pomyslel si Jeren, a kdyÏ vzhlédl, vidûl, Ïe
ho ‰aman sly‰el, aãkoli nahlas nic neﬁekl. I to byla
sv˘m zpÛsobem vû‰tba.
A je‰tû na leccos dal‰ího vzpomínal toho sedmnáctého jara; myslel na matku a ãím to, Ïe je tak moudrá
a na v‰echno zná odpovûì, kdyÏ je v‰ehov‰udy o nûjak˘ch osmnáct let star‰í neÏ on, a vÛbec, není to hloupost, aby ãlovûk zmoudﬁel jenom tím, Ïe spoustu let
dﬁe na poli a dojí krávy nebo loví v lese, pálí dﬁevûné
uhlí, chytá ryby nebo vaﬁí léãivé ãaje z bylinek? V tom
pﬁece není Ïádná moudrost.
V‰echny ty vûci dûlal také, i kdyÏ zdaleka ne tak
ochotnû a odevzdanû, ale to pﬁijde s vûkem, uji‰Èovala
ho matka, zvykne‰ si a bude‰ spokojen˘ s tím, co má‰,
a s tím, co musí‰. Kdyby umûl své rozutíkané my‰lenky
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sehnat do houfu a vtûlit do slov, asi by jí ﬁekl, Ïe nevidí
Ïádn˘ smysl v prostém pﬁeÏívání ze dne na den a vlastnû mu pﬁijde hloupé ﬁíkat tomu Ïivot.
A pﬁece, proti své vÛli, vûﬁil tomu, co mu matka ﬁekla
o ztracen˘ch svûtech dûtství, a proto mu teì, kdyÏ své
jezero nemohl najít, tekly slzy a nechtûl b˘t dospûl˘.
To, Ïe se pﬁed ním v‰echno rozmlÏilo, nejdﬁív pﬁiãítal
slzám, ale ty barvy, jasné a mluvící, hutná, a pﬁitom
svûÏí zeleÀ, jen ukousnout a Ïv˘kat, zvuky skryt˘ch
ptákÛ, které by si pﬁál spatﬁit a moÏná ulovit, ale jenom
na ozdobu, pro potû‰ení a jenom na chvíli, neÏ je zase
pustí na svobodu, vzdálen˘ ‰plíchot leniv˘ch her vody
a vánku, to mohlo znamenat jediné: byl zase tady.
Poskoãilo mu srdce; a poskoãil si jako mal˘ kluk. Pak
se dal do bûhu barvami a oparem.
Prodral se rákosím, jeÏ ho la‰kovnû píchalo a ‰elestivû vykládalo nûco o neurval˘ch vetﬁelcích, a byl na
místû, které znal ze snÛ i toulek. Stál po kolena ve vodû
jezera z jiného svûta a vidûl uprostﬁed pramici se sch˘lenou postavou.
Tak mû sem je‰tû naposled pustili, pomyslel si a pro
jistotu se na sebe podíval, jestli se snad nepromûnil
v nûco divného, protoÏe ‰amanovi pﬁece jen trochu vûﬁil, podobnû jako matce. Pak postoupil do jezera, hloubûji a hloubûji, a kdyÏ uÏ nestaãil, zaãal plavat. Zdej‰í
voda se nechovala nepﬁátelsky jako ta v jejich ﬁece; nesla ho ochotnû, ani se nemusel namáhat. MuÏ na pramici se pohnul a Jeren se zajíkl leknutím, div se nenapil. Je opravdov˘, prolétlo mu hlavou.
MuÏ si odhrnul kápi. Mûl pro‰edivûlé vlasy, hranatou tváﬁ s jasn˘ma oãima, ‰iroká ramena. Pod plá‰tûm
nûjak˘ koÏen˘ odûv, moÏná vestu; ten druh obleãení,
které s ãlovûkem sroste a stane se jeho vlastní kÛÏí.
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Usmál se, pﬁívûtivû pﬁimhouﬁil oãi, chopil se vesel
a loìka se pohnula Jerenovi vstﬁíc. Vyhoupnout se do
ní byla hraãka, ne jako v jejich ﬁece. TûÏ‰í bylo najít si
v ní místo, protoÏe byla plná jablek, zral˘ch a barevn˘ch, jablek z tisíce rÛzn˘ch stromÛ, která se sobû vzájemnû nepodobala, kaÏdé mûlo jin˘ odstín a tvar, jinou
vÛni a jinak se kutálelo, kdyÏ do nûj opatrnû strãil.
„Prodavaã jablek, tak to ﬁíkal ‰aman,“ promluvil Jeren a muÏ pﬁik˘vl. „Odveze‰ mû jinam?“ pokraãoval
Jeren.
„Bojí‰ se toho, nebo si to pﬁeje‰?“
Jeren si pﬁi zvuku jeho hlubokého, trochu zastﬁeného hlasu vybavil zasutou vzpomínku z dûtství. Matka
tehdy s lítostí ﬁekla o staré sousedce: ‚Té uÏ Prodavaã
dal poslední jablko.‘ Teprve teì chápal, co tím myslela.
„Znamená to smrt?“ zeptal se.
Prodavaã jablek pokrãil rameny. „Tohle je moje Jezero odpoãinku. Na ﬁece, která má jen jeden bﬁeh, rozdávám smrt, jak jinak, vÏdyÈ pocházím z doby konce
a rozpadu, ale tady nemusím nic, co sám nechci, i kdyÏ
jen nakrátko. NeÏ mû zase zavolají.“ Upﬁel na Jerena
pohled, kter˘ nebyl sám o sobû dûsiv˘, jen dûsivû hlubok˘, a Jeren uÏ vûdûl.
„KdyÏ se teì vrátím domÛ, uÏ nikdy nenajdu jiné
svûty,“ ﬁekl.
„Ov‰em,“ pﬁisvûdãil Prodavaã. „Ale to není Ïádné
ne‰tûstí.“
„JenomÏe já to tak nechci.“
„A co chce‰?“
„Svézt se na tvé loìce.“
Prodavaã se znovu usmál. „Vezmi si jablko. Vyber si,
které se ti líbí.“
„Umﬁu?“
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„Ne... Nebo ano? Já nevím. Uvidíme.“
Jeren sklonil hlavu a prohlíÏel si jablka. Jedno krásnûj‰í neÏ druhé, jak si mám vybrat? Ani si nebyl úplnû
jist˘, jestli má strach... Nûco ho napadlo. „Ty uÏ jsi
umﬁel?“
„Nevím.“ MuÏ si pohladil krátk˘ vous. „KéÏ bych
mohl. Jít za svou milou. Po bílé pû‰inû, kterou jsem dosud nikdy ne‰el. Místo toho nechávám za sebou mrtvé
svûty a nacházím jiné, ale pﬁitom je jim v‰em urãen zánik a zkáza, neÏ...“
„NeÏ co?“ vyhrkl Jeren.
„NeÏ se obnoví. Dûje se to poﬁád.“ Prodavaã pﬁiloÏil
velké, silné ruce k sobû a svíráním a rozevíráním prstÛ
naznaãil tep.
„Vypadá to jako srdce,“ ﬁekl Jeren nejistû. Zakousl se
do ãervenoÏlutého jablka a barvy jezerního svûta zjasnûly, i kdyÏ mlha zÛstala. Zvaly ho k sobû, v‰echno kolem ho zvalo.
„Jako srdce,“ pﬁitakal Prodavaã. „Jako svût, jako jablko...“
„Jako perla,“ dokonãil Jeren. Kdyby v té chvíli nûco
takového vyslovil ‰aman, urãitû by neomylnû poznal
vû‰tbu. Ale tohle ﬁekl jen on sám.
Utﬁel si z brady ‰Èávu z jablka a bylo to, jako by ze
sebe souãasnû setﬁel svÛj rodn˘ svût; teì uÏ nemohl
zpátky. Zatoãila se mu hlava. Pomyslel si, Ïe umírá. Nikdo ho neoklamal, nikdo mu nelhal, v‰ichni sv˘m zpÛsobem mluvili pravdu; v‰echno si zavinil sám.
Okolí zavíﬁilo a zazmítalo se. Vzduchem a vodou se
míhala vesla a nebylo vÛbec jasné, kde je vzduch a kde
voda. Jedin˘ pevn˘ bod byl ProdavaãÛv hranat˘ obliãej
s klidn˘ma oãima. Jablka se sypala, létala, vzná‰ela se
a padala, a kde dopadla, rozprskla se, jako kdyÏ rozkvé-
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tá kvût, ale obrovsk˘, nezmûrn˘ kvût, pﬁed jak˘m by se
ãlovûk v hrÛze dal na útûk. Prudké pohyby a klokot
v‰ude kolem nedoprovázel Ïádn˘ zvuk, ticho úplnû
ohluchlo.
Potom se houpali na ﬁece, ‰iroké a nesmírné, která
mûla jen jeden bﬁeh, proplouvali pod mosty, jeÏ nekonãily, ale sahaly tak daleko do ﬁeky, kam aÏ ãlovûk dohlédl nebo kam by dovesloval.
„Neumﬁel jsem?“ Jeren se zamlel na dnû loìky
a pﬁekvapenû zjistil, Ïe nerozmaãkal ani jediné jablko.
A Ïe jich neubylo. Co to z nich jenom vyrostlo, kdyÏ se
rozevﬁela jako kvût?
„Asi ne,“ odpovûdûl Prodavaã. „Dnes mû mé povinnosti pﬁivolaly zpátky na ﬁeku obzvlá‰È neurvale, ale to
nic. Jsi tady, no ne? MoÏná bude‰ pokraãovat v mém
pﬁíbûhu, aÏ najdu tu pû‰inu.“
„Ano? Ale já tvÛj pﬁíbûh neznám.“ Jeren se ti‰e zasmál. „Ani tvou pû‰inu.“
Zadoufal, Ïe to bude hodnû dlouhé povídání. NeÏ se
bude muset chopit vesel – aãkoli to by klidnû mohl,
vesla nevadí – a zaãít prodávat jablka a nechávat za sebou smrt. UÏasl, jak v tom má najednou jasno: kdyÏ ve
svûtû umﬁe moc lidí, tak jejich svût zahyne s nimi. Zavﬁel oãi a spatﬁil kutálející se jablko. Zelené, Ïluté, ãervené, a pak najednou mûÀavé, perleÈové jako vnitﬁek
ﬁíãní ‰keble... Radûji oãi zase honem otevﬁel a pohlédl
na Prodavaãe.
„Bude to hodnû dlouhé povídání,“ ﬁekl Prodavaã
s váÏn˘m úsmûvem a odloÏil vesla.
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Oliver – vyprávûní
Za ﬁekou se snad kdysi rozkládaly zelené louky, pluly
po ní ‰ífy s uhlím a ﬁádily motorové ãluny, které veãer
vystﬁídaly lampiónové plovoucí diskotéky. Za loukami
leÏel les a za ním moÏná mûsto lidí. To uÏ ale bylo zatracenû dávno.
Pﬁed dvaceti lety té ﬁece ﬁíkali Mezice, je‰tû pﬁedtím
Travûna, a úplnû na zaãátku to moÏná byla Vltava, ale
jmény starého svûta si uÏ nebyli jisti ani ti nejvzdûlanûj‰í a nejseãtûlej‰í vlastníci knihoven. A úplnû na zaãátku mívala druh˘ bﬁeh. Je‰tû teì se kaÏdoroãnû na‰lo
pár mysticky zaloÏen˘ch bláznÛ, kteﬁí se vypravili na
druhou stranu mostu. Obyvatelé jim obvykle zamávali
– a rozdûlili si jejich majetek.
Nikdo se odtamtud nevracel, a jak by mohl, kdyÏ nebylo odkud.
Most byl z kamene a ani poslední století mu neubralo na spolehlivosti, pﬁestoÏe jeho mocné pilíﬁe uÏ by nikdo nespoãítal. Oãividnû mu nevadilo, Ïe mu chybí konec. Noví obyvatelé, ti nejblíÏe k Zaﬁíãí, mívali divoké,
vydû‰ené oãi a jejich dûti koktaly nebo se dlouho poãÛrávaly. Dokud se neobjevili dal‰í nováãci a neusadili se
je‰tû o kousek dál.
Na jediném bﬁehu teì hoﬁely ohnû, lidé si vaﬁili odpolední jídlo – na mostû nebylo Ïádné ohni‰tû. Nûkteﬁí
polehávali ãi posedávali v provizorních chatrãích nebo
pod ‰ikm˘mi stﬁí‰kami z vûtví, jeÏ je trochu chránily
pﬁed sluncem, dûti se honily kolem, ale matky je nespou‰tûly z oãí ani pﬁi vaﬁení. Chatrné stûny pﬁístﬁe‰kÛ
pozvolna rozfoukával vítr; vût‰inou se skládaly hlavnû
ze suché trávy. Nemûlo smysl stavût nûco dÛkladnûj‰ího. KaÏdou noc na bﬁehu ﬁádily hordy waryrí a pokou-
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‰ely se zmocnit tûch, kdo se zveãera na poslední chvíli
vmáãkli na sam˘ kraj mostu.
Schopnost waryrí sná‰et pod sebou tekoucí vodu se
u rÛzn˘ch jedincÛ li‰ila, na‰li se i takoví, kteﬁí dosáhli
Smrtelné hranice pûti metrÛ. Obyvatelé mostÛ vÏdycky
na noc stavûli hlídky a muÏi poblíÏ kraje mûli i tak lehké spaní a spali ozbrojeni.
Pﬁes den zase stráÏci dbali na to, aby se jim na mostû
neusazovali neÏádoucí cizinci. Nikdo nezastavil blázna, kter˘ se chystal pﬁejít pﬁes ﬁeku, ale hlídky ho pro
jistotu doprovázely, a kdyby se pokusil vmísit mezi
starousedlíky, mohl b˘t rád, pokud by vyvázl jenom
s modﬁinami. Poutník v nouzi smûl poÏádat o ubytování na noc, ale nemûl-li co nabídnout v˘mûnou, uspûl
jen zﬁídkakdy; koneckoncÛ lidé vûdûli, Ïe i waryrí chtûjí jíst. Leda by chtûl roz‰íﬁit hranici obytného území
mostu smûrem k Zaﬁíãí, to se v‰ak kaÏdému nepodaﬁilo; zmizelé zoufalce nikdo nepoãítal.
Mlad˘ stráÏce se stﬁíbrn˘m odznakem mostu na hrudi si posunul ãepici se zlomen˘m ‰títkem do ãela a zahledûl se k lesu.
„Co to je?“ vyhrkl znepokojenû.
MuÏ, kter˘ klimbal vedle nûj, opﬁen zády o sloupek
zábradlí, zvedl hlavu. Na krku mu visel za‰l˘, matnû
leskl˘ medailónek. „Kde?“
„Tamhle. Teì stojí za stromem. Jsou dva.“
„A jo.“ MuÏ s medailónkem se podrbal v rezav˘ch
vousech. „Tu holku jsem uÏ vidûl. Patﬁí k nim, je to waryre.“
„No právû. Jednou jsem ji skoro zabil,“ ﬁekl mladík
s odznakem. „Mám ten dojem. VáÏnû.“
„Skoro u waryrí nic neznamená,“ poznamenal zrzek.
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„Ten chlap jde sem,“ hlesl mladík. Ani nevûdûl, ãeho
se bojí.
MuÏ kráãel pomalu a ztûÏka, jako by byl unaven. Mûl
na sobû bûÏn˘ odûv, sestaven˘ z rÛznorod˘ch a neladících kusÛ, vût‰inou ze zbytkÛ kÛÏe, zalátan˘ a nepadnoucí. Pod volnou vestu se schová libovolné mnoÏství
zbraní, dal‰í uÏiteãné vûci se strãí do dÛkladného ruksaku na zádech. Celkovû poutník zdálky pÛsobil masivnû,
asi jako rakve, podobné sejfÛm, jaké si poﬁizují do sv˘ch
sídel upíﬁi a nûkteﬁí ortodoxní spáãi. ·pinavû ‰edé vlasy
mu ãechral vítr. Asi uÏ si je dlouho nestﬁíhal. Star‰í stráÏce vstal. Ale oholen˘ je, v‰iml si, kdyÏ se neznám˘ pﬁiblíÏil, jeden ze ‰Èastn˘ch majitelÛ bﬁitvy, podívejme! Klidn˘
obliãej, strohé vrásky, stﬁízlivé oãi. AÏ moc. Tyhle vûcné,
stﬁízlivé typy leckdy skr˘vají nebezpeãí pro ostatní.
Úsporné pohyby. Tulák, i kdyÏ ten lep‰í druh.
MuÏ se zastavil pﬁesnû pﬁed neviditelnou ãarou, která v myslích stráÏcÛ i stál˘ch obyvatel ohraniãovala teritorium mostu, jako by ji vidûl.
„Rád bych poÏádal o nocleh,“ zavolal. „Jsem poutník, ráno pÛjdu dál.“
StráÏce si prohrábl narezlou k‰tici. Chlap má na krku
stﬁíbrn˘ ﬁetízek, urãitû není waryre, ale proã se bavil
s tou holkou? „Zná‰ Lejdju?“ nadhodil neurãitû.
„UÏ jsem tady byl.“ MuÏ na nûj upﬁel tûÏk˘ pohled.
„Ve dne je docela milá... Mám síÈ, nebudu zabírat místo. Nejsi ty náhodou Kajzr?“
Mlad˘ stráÏce ‰lehl pohledem po svém druhovi.
Skuteãnû se tak jmenoval. Zdûdil jméno po otci, kter˘
b˘val také stráÏce. Tak to na mostech chodilo, kdyÏ
otec zahyne v boji, syn si vezme jeho jméno.
„Jo, po tátovi,“ pﬁisvûdãil zrzek. „Dostali ho pﬁedloni
stﬁíbrolovci.“ Témûﬁ neznatelnû pokynul, tulák se dal
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do pohybu. Zastavil se pﬁed nimi, napﬁáhl dlaÀ a Kajzr
mu do ní vloÏil testovací minci. Musel si ho provûﬁit,
i pﬁes ten ﬁetízek – leckteﬁí waryrí jsou tak mazaní, Ïe
nosí napohled stﬁíbrné pﬁívûsky a prsteny. Zku‰ební
mince jsou ov‰em z pravého stﬁíbra.
„MÛÏe‰ si povûsit síÈ za tﬁetí pilíﬁ vpravo,“ ukázal
stráÏce poutníkovi, kdyÏ si bral minci z jeho nezranûné
dlanû. „Vãera tam nûkoho odﬁízli, dva nebo tﬁi tuláky.
Máme tu teì dost pirátÛ.“
Piráti ‰li po stﬁíbﬁe, protoÏe ho na svûtû ub˘valo. Pr˘
ho sbírali lid‰tí otroci upírÛ a v bednách zakopávali
hluboko do zemû nebo házeli do hlubok˘ch tÛní, jeÏ
zÛstaly po dávn˘ch lomech. Pár takov˘ch otrokÛ se
nejspí‰ na‰lo i mezi stﬁíbrolovci, ale ostatní piráti si je
pr˘ hnusili a nebrali je na své lodû. Pokud to nebyla jen
jedna z povûstí – ve skuteãnosti pracovali pro upíry
skoro v‰ichni stﬁíbrolovci a trhy se stﬁíbrn˘mi zbranûmi
a ozdobami, které dﬁív b˘valy témûﬁ v kaÏdém mûsteãku, v posledních letech prakticky vymizely.
Obûtem bylo zpravidla jedno, jestli je zabije otrok
bez vlastní vÛle s tup˘m, kaln˘m pohledem, nebo bystr˘,
sviÏn˘ mizera. Poutníci, nocující na mostech v sítích,
mívali zhruba desetiprocentní úmrtnost bûhem jediné
noci, ale nûkteﬁí to brali jako drsn˘ sport.
Tulák si rozhalil vestu, pﬁedvedl prak a dlouhou
d˘ku. Kajzr znovu pokynul a náv‰tûvník vykroãil po
dlaÏbû mostu ke tﬁetímu pilíﬁi. Dával pozor, aby ne‰lapal na linie územního rozdûlení, nakreslené kﬁídou,
které starousedlíci Ïárlivû stﬁeÏili, nesnaÏil se nahlíÏet
za laÈkové ãi plátûné stûny jednotliv˘ch bytÛ. KdyÏ nepr‰elo, kaÏd˘ si radûji svinul stﬁechu a uÏíval si jediného
rozmûru, kter˘ mûl k dispozici v dostateãném mnoÏství. Stálí obyvatelé vûdûli, Ïe nahlíÏet jin˘m do sou-
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kromí se nevyplácí, to jen cizinci tu a tam neodolali,
a tenhle na to mûl v˘‰ku, ani by nemusel natahovat
krk. Ale choval se slu‰nû. Rozjíven˘ch dûcek, kter˘m
tady na mostû trvale chybûl pohyb, si nev‰ímal, na ha‰teﬁivou bezzubou babku, která si vymyslela, Ïe jí stíní
nebo nûjakou podobnou pitomost, a napÛl srozumitelnû mu spílala, se vlídnû usmál.
Na sloupcích zábradlí viselo uÏ nûkolik splaskl˘ch
sítí a dal‰í místa byla rezervována, coÏ hlásaly nápisy
kﬁídou nebo kouskem cihly. V jedné uÏ dokonce kdosi
spal s rancem v klínû, schoulen˘ jako dítû v bﬁi‰e u maminky.
Nov˘ nocleÏník na‰el volné místo, vytáhl z batohu
dÛkladnou síÈ a zaãal ji zruãnû upevÀovat ke sloupkÛm. Obãas odstrãil dítû, které mu pﬁekáÏelo, ale opatrnû. Znal mosty, vûdûl, Ïe je tu neustále pod dohledem
desítek oãí. KdyÏ vyzkou‰el pevnost úchytÛ, spokojenû
se usadil ke sloupku a pustil se do jídla. Loudící dûcka
nijak zvlá‰È neodhánûl, jen klidnû prohodil: „Mám
málo a musím dojít daleko. BûÏte si jinam.“ Loudilové
se kupodivu rychle vzdali a ztratili se.
Kajzr se zvedl. „Jdu se na nûj mrknout.“ Kolega ve
sluÏbû svra‰til oboãí. Odkdy se ‰éf hlídky zajímá o tuláky?
Zrzav˘ stráÏce se loudal po mostní volné stezce, kroutící
se mezi vyznaãen˘mi hranicemi, zdravil se s tûmi, kdo
nebyli skryti za stûnami. Zastavil se u nového hosta.
„Dobrá síÈ,“ poznamenal, naklánûje se pﬁes léty
o‰oupané kamenné zábradlí.
„Jo. Vyzkou‰ená.“ Tulák pokojnû hryzal tenkou,
zplanûlou mrkev. Tu asi vykopal u Starého Sadu, pr˘ je
tam dost zeleniny, ãlovûk jenom musí vûdût, kde ji hledat, v‰echny zahrady tam zarostly vysokou trávou.
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Kromû toho se po okolí ãasto potulují waryrí, a jak
kaÏd˘ ví, ti neb˘vají zrovna pﬁátel‰tí ani ve své denní
podobû. Obzvlá‰È kdyÏ jde o jídlo.
„Jak se setmí, v‰ichni se sem nahrnou,“ pouãil hosta
stráÏce. „NemÛÏe‰ tady takhle sedût, jasn˘?“
„Tak uÏ to vyklop,“ ﬁekl tulák. „O co jde?“ Ani v nejmen‰ím se nenechal zmást instruktáÏí, která byla
v jeho pﬁípadû oãividnû zbyteãná.
„Já jsem...“ Kajzr nikdy neb˘val v rozpacích, ale teì
tedy byl. „Zná‰ mû, ale já tebe nûjak nepoznávám...“
„Jsem Oliver.“
Kajzr polkl. „Jo. Jasnû. Mûl jsem ten dojem. Táta mi
vyprávûl o Velk˘m ohni, tehdy jak se waryrí spojili
s upírama a odchytávali lidi z mostu hákama na ﬁetûzech...“
„To uÏ je dávno,“ ﬁekl Oliver. „TvÛj táta byl v tom
boji zatracenû dobrej.“
„Ty taky. Dodnes si o tom lidi vykládají, kdyÏ je klidnej veãer. KdyÏ tû pﬁedstavím, udûlají ti místo.“
„Ne,“ pﬁeru‰il ho Oliver. „Nejsem leÏec.“ Zahledûl se
k zapadajícímu slunci. Je ãas pﬁesunout se do sítû.
Ohnû na bﬁezích zhasínají, jen ty nejmen‰í oh˘nky, blikající pochodnû, se stûhují na most; starousedlíci zvaní
leÏci se vracejí domÛ.
Kajzr si olízl rty. „Je to pravda, Ïes tehdy vybûhl
a vytáhl Lejdju z ohnû?“
„Byla zranûná. Oni nemÛÏou za to, co jsou, kamaráde.“ Oliver se obratnû pﬁehoupl pﬁes mohutné kamenné zábradlí a zapadl do sítû. Kajzr ani nepostﬁehl, kdy
pﬁi tom rychlém manévru chÀapl po batohu. Naklonil
se pﬁes zábradlí.
Oliver, muÏ, kter˘ kdysi zachránil Ïivot jeho otci, si
pﬁipravoval k ruce prak, aby po nûm mohl sáhnout je-
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din˘m hmatem, a rovnal si za pasem d˘ku v pletené
pochvû. Vzhlédl a usmál se, pak zavﬁel oãi. Kajzr by
pﬁísahal, Ïe ve vteﬁinû usnul.

Jeren
Jeren pﬁekvapenû pustil své veslo. VÛbec si neuvûdomil, Ïe si pﬁesedl vedle Prodavaãe a vesluje s ním v jednom rytmu; jako by to dûlal odjakÏiva. Vyprávûní ho
doãista strhlo, byl napjat˘, jak to dopadne.
„¤eka zmûnila hlas,“ ﬁekl Prodavaã. Vlastnû Oliver,
jmenuje se Oliver. Zvlá‰tní jméno, opravdu z jiného
svûta.
Jeren se zaposlouchal a vzápûtí to rozeznal. Melodie
proudu ztûÏkla a také se zmûnily barvy kolem nich.
Zmínil se o tom a Oliver k˘vl, jako by to bylo samozﬁejmé.
„¤eka ví, co pﬁiná‰íme,“ dodal. „ChyÈ se toho vesla.
Neboj se. Nûkdy se ptám sám sebe, ãím to, Ïe tahleta
báje o vûãném pﬁevozníkovi a pﬁedání vesla prostupuje
v‰emi svûty?“
„Otázka bez odpovûdi,“ zopakoval Jeren, co obyãejnû
ﬁíkala jeho matka, kdyÏ se ptal na hlouposti. Napadlo ho,
jestli se mu po ní bude st˘skat. Urãitû, pﬁestoÏe ho uÏ nechtûla hladit, Ïe je moc velk˘, a nezpívala mu. JenÏe její
moudrosti nijak neÏelel. Hledal nûjakou jinou.
„Správnû... Podívej!“ Oliver pokynul veslem a v mlze se objevila obﬁí vrata. Postavili je pﬁímo ve vodû, aby
bránila neÏádoucím lodím vniknout do pﬁístavu. Vrata
byla souãástí mohutné, masivní hradby a na té hradbû
nûkdo stál... „Sáhni pod laviãku!“ houkl Oliver.
Jeren se sehnul a nahmatal ‰tít. „Na co?“ hlesl.
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Vzápûtí mu ruka jakoby sama od sebe vyletûla a nastavila ‰tít letícímu ‰ípu. Odrazil se a spadl do vody. Oliver uÏ mûl také v ruce ‰tít a hbitû ‰ípy sráÏel dﬁív, neÏ
mohly nûkterého z nich zasáhnout. Zatím se do ‰títu
zabodly jen dva, nápadnû krátké; moÏná to byly ‰ipky
z ku‰e. Jeren zamÏoural na hradby. Ov‰em, teì uÏ luãi‰tníky rozeznával zﬁetelnû.
Páni, tûch je! Nikdy nevidûl tolik vojákÛ pohromadû.
Do jejich mrÀavé, bezv˘znamné vesniãky za jeho Ïivota jen jedenkrát zabloudil mal˘ oddíl, a je‰tû jen proto, Ïe doprovázel v˘bûrãí daní do mûsta u hranic, protoÏe v lesích údajnû ﬁádili lupiãi. Tûch muÏÛ tehdy bylo
‰est a vyjedli jim v‰echny zásoby, ublíÏili nûkolika Ïenám (on tehdy samozﬁejmû je‰tû netu‰il, o co pﬁesnû
‰lo) a zabili dva muÏe. Jedna z tûch Ïen pozdûji porodila dítû a u‰krtila ho a ‰aman stál pﬁed její chalupou, nikomu nedovolil vstoupit a odhánûl v‰echny zvûdavé
i halasnû rozhoﬁãené...
·est vojákÛ! Tady jich bylo... snad sto! Kolik zla napáchá stovka vojákÛ? Neumûl si to ani pﬁedstavit.
„MoÏná nás nemÛÏou zabít,“ navrhl nesmûle.
„Ano, moÏná, ale já nemám v úmyslu na to spoléhat,“ odvûtil Oliver trochu zad˘chanû. „Dobﬁe, uÏ jsem
prokoukl jejich systém, zvládnu to. Ty vesluj ke vratÛm, já nás budu chránit.“
„Jak se dostaneme dovnitﬁ? Nevezmou na nás meãe?“ Zbranû ho dûsily i fascinovaly. Nevûdûl, co znamená systém, ale do‰lo mu, Ïe jde o rychlost a obratnost
vojákÛ, bránících pﬁístav. Jako bychom byli útoãící vojsko, pomyslel si. Obléhání hradeb! Nûco, o ãem sl˘chal
jen v pohádkách.
„Odemknu.“ Oliver zaklel a vytrhl z boku loìky zápaln˘ ‰íp. „Jakmile budeme uvnitﬁ, uÏ si netroufnou
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vzdorovat,“ pokraãoval, mávaje ‰títem s nepochopitelnou pﬁesností.
Jeren se chopil vesel a spolehl se na jeho ochranu.
Vesloval, jako by v Ïivotû nedûlal nic jiného – a nepﬁekvapovalo ho to. Mrkl se Oliverovi na ruku. No jistû,
nemûl ji popálenou. Opravdu to vypadá, Ïe nám nemÛÏou nic udûlat, uzavﬁel svou úvahu, ale Oliver má
pravdu, urãitû bude lep‰í nezkou‰et to.
¤eka jako by se vzdouvala proti nûmu, vzdorovala,
bouﬁila se, jako by mûla jen tenhle jedin˘ svût a bála se,
Ïe o nûj pﬁijde, ale Jeren veslaﬁ v sobû na‰el také dost
vzdoru a nevzdával se, pﬁestoÏe kolem nûj v‰echno hoﬁelo a plápolalo, vzduch, dﬁevo ãlunu i voda.
Byli u vrat, pﬁitáhl jedno veslo do ãlunu, zabral druh˘m, dﬁevo loìky se otﬁelo o dﬁevo brány, zaskﬁípalo
a zadrhlo se. Oliver vstal, odloÏil ‰tít; beztak uÏ je shora
nemohli zasáhnout. Zaãal klepat. Nejdﬁív potichu, pomalu, s pﬁestávkami mezi údery. Pak zrychlil, údery
dunûly a hﬁmûly a brána se postupnû rozechvûla, rozeznûla, jako by se staré mocné kmeny v ní promûnily ve
struny, proh˘bala se, vrzavû a nemotornû tanãila za doprovodu bubnu Oliverovy pûsti a tûÏké melodie ﬁeky.
Pak pukla, jako puká poupû vlãího máku, právû tak
klidnû a samozﬁejmû.
Pramice se vkolébala do ﬁíãního pﬁístavu, Jeren
dovesloval ke kamennému bﬁehu, vyskoãil a pﬁivázal
ji k Ïeleznému kruhu. Zazdálo se mu, Ïe ten kruh
pod jeho dotekem zrezavûl. Brzy se rozpadne. Snad
je‰tû dvû, tﬁi lodi... Nebo uÏ Ïádná, dodal v duchu
stﬁízlivû.
Nikdo po nich nestﬁílel. Lidé neutíkali; stáli na nábﬁeÏí, dívali se, kdosi dokonce tesknû hrál na pí‰Èalu,
píseÀ vlhkou a temnou.
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„Pojìte si pro svá jablka,“ vybídl je Oliver. „Nikdy
nevíte, kam vás dovedou, stejnû jako netu‰íte, kde
konãí mosty pﬁes ﬁeku.“
„KaÏdé voní jinak,“ ﬁekl Jeren potichu dívce, která
se oãividnû bála, jenomÏe tu byla a hlasu Prodavaãe
nedokázala odolat. Usmál se na ni, ona vstoupila do
loìky, vybrala si a zÛstala stát vedle hráãe na pí‰Èalu.
Zpívej, pomyslel si, nesnesu tu osamûlou pí‰Èalu!
Dívka se nadechla a dala se do zpûvu, hlas mûla hlubok˘ a temn˘; jako by se chvûl na více tónech souãasnû. Jako by pﬁivolával. Zval. Lidé si brali jablka, ale zásob v loìce neub˘valo. Setmûlo se a zmlkl zpûv i pí‰Èala
a na nábﬁeÏí se uÏ nic neh˘balo. Jeren si pﬁejel rukou
po ãele, pak se ohmatal cel˘.
„Nepromûnil jsem se v nûco... jiného?“ zeptal se nejistû.
„Ne,“ odpovûdûl Oliver a usedl k veslÛm. Jerenovi
pﬁipadalo, Ïe ho ta otázka vÛbec neudivila. „Vojáci se
neobjevili,“ dodal Prodavaã. „Touhle dobou uÏ se nejspí‰ pokou‰ejí utéct pﬁes hranice území.“
„PomÛÏe jim to?“
„Ne. KdyÏ se svût vylidní, pﬁestane drÏet pohromadû. AspoÀ myslím. MoÏná se pak protáhnou v‰echny
mosty aÏ do Zaﬁíãí.“
„Tam leÏí ten tvÛj sad?“
„Není mÛj.“ Oliver se ve tmû usmíval, nebylo to vidût, ale Jeren to uÏ poznal. „Teì patﬁí jí.“
„Komu?“
„Mé milé.“
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Oliver – vyprávûní
Oliver znal mosty, ty obyãejné i ty do Zaﬁíãí. Byl na cestû tak dlouho, Ïe uÏ si nepamatoval, kdy a kde zaãala,
a nechápal, proã ze v‰ech pÛvodních tulákÛ právû on
poﬁád pﬁeÏívá. Nejménû dvacet let nepotkal poutníka
star‰ího, neÏ byl sám, na mostech poznával dûti muÏÛ,
s nimiÏ kdysi sedûl u ohnû nebo bojoval proti noãním
útokÛm waryrí, a Ïen, s nimiÏ spal. Nûkteré z tûch dûtí
mohly b˘t jeho, ale neptal se.
Znal piráty a umûl se jim ubránit, ale této noci se
chystala nûjaká velká událost a Lejdja se tím trápila,
i kdyÏ se stra‰nû snaÏila nedat to najevo. Lejdja prostû
byla jeho mládí a obãas mu ﬁíkala, Ïe on je její Ïivot.
Jako v‰ichni waryrí pohrdala leÏci a nenávidûla spáãe
i upíry, a tuláky povaÏovala za lovnou zvûﬁ. Ale Oliver
pocházel je‰tû ze starého svûta a waryrí vûdma mu ﬁíkala vandre, to znamenalo, Ïe by jednou mohl pﬁejít
pﬁes most do Zaﬁíãí. Smál se, kdyÏ ho staﬁena pobízela,
aÈ to koneãnû udûlá, a pokaÏdé nad tím mávl rukou.
Lejdja byla nezﬁízenû py‰ná, Ïe má takového milence. Pﬁed lety se na nûj mladí ho‰i waryrí domluvili, tﬁi
silní mladíci, a on je porazil, tak byl siln˘ a rychl˘. Potom jim vûdma zakázala pﬁibliÏovat se k nûmu. AÈ uÏ se
o tom boji pozdûji vykládalo cokoli, Lejdja vûdûla, Ïe
pﬁedtím odloÏil v‰echno stﬁíbro. Vidûla to na vlastní oãi.
Oliver se v polosnu usmíval, vzpomínal a barvy
uplynulého dne se mu zdály jasnûj‰í. Strávili spolu celé
odpoledne, milovali se na trávû za vûdminou zahradou
a Lejdja mu pak vyprávûla o své náv‰tûvû ve mûstû
spáãÛ. „Poﬁád se nás snaÏí na nûco nalákat,“ posmívala
se. „Ale já o ty jejich v˘mysly nestojím. Kavárny, pf.
Trhy, na co?“
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„To nejsou jejich v˘mysly,“ ﬁekl Oliver. „Ani se nesnaÏí nikoho nalákat, leda sebe. Oni b˘vali lidmi, ví‰.
Po Rozpadu, kdyÏ se v‰echno zmûnilo, vyhnali opravdové lidi z mûst a teì si na nû hrají.“
Lejdja k˘vla, jako vysvûtlení jí to staãilo. „Byli jsme
tam na v˘pravû. V jedné ulici jsme vidûli úplnû novou
ceduli, Rykal nám je vÏdycky ãte... ProdluÏování nehtÛ! K ãemu to je?“ Vytasila drápy, chvilku si je zasnûnû
prohlíÏela, potom ho nûÏnû po‰krábala na hrudi.
„Teì jsi na to kápla,“ poznamenal a dívka se rozesmála.
„âekala bych, Ïe spí‰ budou mít salóny na prodluÏování zubÛ! Pak by se tﬁeba vyrovnali upírÛm, no ne?“
Rad‰i si ji pﬁitáhl blíÏ a zaãal se s ní tro‰ku prát, tak
jak to mûla ráda. Nechtûlo se mu rozebírat tu povûru ze
starého svûta. Lidé – leÏci i tuláci – a kupodivu i nûkteﬁí waryrí si ãasto ztotoÏÀovali spáãe s upíry. Nejspí‰
proto, Ïe i spáãi byli krátce pﬁed rozpadem starého svûta pohﬁbeni a pozdûji se ze sv˘ch hrobÛ znovu vynoﬁili.
Vypadali ale trochu jinak, chovali se trochu jinak
a zﬁejmû si nic nepamatovali; nic, nebo jen velmi málo.
V mnohém jiném se skuteãnû podobali upírÛm, ale
rozhodnû nedávali pﬁednost krvi pﬁed poﬁádn˘m kusem masa.
Lejdja ho pustila a provinile mu lízala hlubok˘ ‰krábanec na rameni.
„Budu mít na tebe památku,“ ﬁekl. „Ty jsi moje mládí, Lejdjo.“
„Nemohla bych tû zabít. Rad‰i bych umﬁela sama.“
Kleãela nad ním a celá se leskla potem. Vonûla jako
léto tûsnû pﬁedtím, neÏ se stane podzimem, a trochu
i tím stvoﬁením, ve které se veãer promûní. Dívky waryrí své lidské milence zabíjejí, a to není Ïádná povûra.
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Pﬁesto je mladíci vyhledávají a doufají, Ïe právû jim se
podaﬁí uÏít si v‰echny rozko‰e a pak uniknout bez placení.
„Této noci bys ho mohla zabít,“ ozval se chraptiv˘
hlas waryrí vûdmy. Prodrala se hou‰tím, aniÏ ji zaslechli, a teì si je kriticky obhlíÏela. „Jsi poﬁádn˘ kus chlapa,
vandre,“ pravila zamy‰lenû. „A Lejdja je nejkrásnûj‰í
z waryrí. Vypadáte moc zamilovanû...“
„Ven s tím!“ Oliver se pomalu posadil. Necítil ohroÏení; ve vzduchu viselo nûco jiného. MoÏná vû‰tba.
„Od pÛlnoci mÛÏe‰ pﬁejít most, vandre. Most do Zaﬁíãí.“
„Nechci.“
Lejdja se k nûmu pﬁitiskla, jako by ho chtûla chránit.
„Nechce,“ opakovala. „Sly‰elas ho.“
„A ﬁekne ti, Ïe uÏ nic nehledá,“ u‰klíbla se staﬁena.
„Ale to je leÏ. Hledá smrt. V sídlech spáãÛ, kteﬁí nenávidí lidi, ve tvém objetí, v‰ude. Kdyby vûﬁil, Ïe ji najde
v Zaﬁíãí, snad by se vrhl do ﬁeky a plaval na druh˘
bﬁeh.“
Vûdma zváÏnûla a Oliverovi v té chvíli pﬁipomnûla
vychrtlou ‰edivou ‰elmu. V té podobû ji pﬁed lety potkal poprvé. Bylo to v noci, ona mûla hlad, ale nepokusila se ho ulovit. Snad pro ni prostû byl moc velk˘, kdopak ví? Matnû si vybavoval, jak v mûsíãním svûtle
hledal kameny a stﬁílel z praku po králících a veverkách, a pak je‰tû její Ïluté zuby a krev zvíﬁátka, které jí
pﬁinesl.
Teì uÏ se po nocích netoulal.
„Co najdu v Zaﬁíãí?“ zeptal se.
„Pﬁístav,“ ﬁekla. „Lodû, které odplouvají na v‰echna
moÏná místa, ale nikdy nedoplují na ná‰ bﬁeh. Nebo
snad lodû, které nemohou vyplout? Jablonû ze starého
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svûta, zaãarované jablonû. A tﬁeba i mûsta, jaká pamatuje‰ ze v‰ech lidí uÏ jenom ty... UÏ nevím, je to daleko,
vûci mi spl˘vají a ztrácejí se v oparu.“
Lejdja poslouchala a bledla, jako by postupnû zaãala
chápat, Ïe vûdma jejího rodu mluví pravdu. „Vrátí se?“
hlesla.
Vûdma si povzdechla. Zaãichala. Vzduch uÏ byl cítit
smrtí, ta stará vlãice v ní to poznala. „MoÏná nebude
kam. MoÏná nebude ke komu.“

Jeren
„VÛbec tomu nerozumím,“ ﬁekl Jeren s bradou v dlaních. Polosedûl, pololeÏel mezi jablky, která se nûjak
udûlala pohodlnûj‰í a netlaãila, houpal se spolu s loìkou, nebylo mu zima, ale chybûl mu ohníãek. AspoÀ
malink˘, pár plamínkÛ na rozpt˘lení tmy a mlhy. Jen
tak na zahﬁátí du‰e.
„Ani já,“ vzdychl Oliver. LeÏel na zádech na pﬁídi
a díval se na hvûzdy. „Jsou úplnû jiné. PokaÏdé jsou
jiné, v tom to vûzí. Za mého mládí, za mého svûta, se
hvûzdy nemûnily. Vlastnû myslím, Ïe tehdy byl svût jen
jeden. Pak... mám v pamûti díru, vyplnûnou jen plameny, divok˘m tancem lidojedÛ a mrtv˘ch mezi poboﬁen˘mi domy, hromadami odpadkÛ a stﬁepy z tisíce láhví,
spoleãn˘m tﬁe‰tûním namol opil˘ch tvorÛ, ze kter˘ch
se teprve postupnû oddûlovali procitlí spáãi, tupí poÏíraãi, upíﬁi a waryrí – a my, urãení k roli obûtí. Potom
jsem putoval mezi svûty, pod rÛzn˘mi a vesmûs neznám˘mi souhvûzdími. Obãas jsem narazil na stará mûsta,
dokonce i na taková, která jsem kdysi nav‰tívil, ale
zmûnila se. Jako by se... smr‰tila. Zkﬁivila, deformova-
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la. SeÏv˘kaná, s propadl˘mi ulicemi, s podchody, kudy
jsem se nemohl protáhnout, s domy, které na mû padaly, vyhlodan˘mi kouty a kouty vyboulen˘mi naruby...“
Potﬁásl hlavou. „Zdálo se, Ïe jsem jedin˘, kdo mezi
tûmi rÛzn˘mi kousky svûtÛ volnû prochází, a jedin˘,
kdo pamatuje ten star˘. KdyÏ nepoãítám upíry, jenÏe ti
si na svou smrt vÏdycky pamatovali a taky mûli docela
jinou v˘Ïivu...“
„Jakou?“ zeptal se Jeren. Polovinû slov z toho vyprávûní nerozumûl. Fascinovala ho stejnû jako zbranû, pﬁitahovala i dûsila. TouÏil nauãit se s nimi zacházet.
„Krev.“
Jeren se bezdûãnû schoulil a pﬁitiskl si dlanû na krk.
„I tahle báje se vine jako ãervené vlákno v‰emi svûty,“
u‰klíbl se ve tmû Oliver, bylo mu to poznat na hlase.
„Neznám ji,“ namítl Jeren.
„A pﬁesto si chrání‰ hrdlo.“
Chvíli bylo ticho. Potom se Jeren pﬁece jen zeptal:
„Nesmíme z téhle loìky nikdy vystoupit na bﬁeh?“
„Proãpak by ne? Já jen nevím, jestli právû v tomhle
svûtû nemají nûjaké nebezpeãné noãní tvory. A nechci...“
„Zkou‰et, jestli nám mÛÏou nebo nemÛÏou ublíÏit,“
dokonãil Jeren a oba se krátce zasmáli. „Ví‰, chybí mi
oh˘nek.“
„Dobﬁe. Vystoupíme, seÏeneme nûjaké chrastí, rozdûláme oh˘nek. A potom budu hlídat. Nemusím spát
kaÏdou noc,“ rozhodl Oliver. „Sáhni pod laviãku.“
Jeren ãekal ‰tít, ale místo nûj nahmatal meã. Chytil
zbraÀ a mávl s ní. Byl to tak samozﬁejm˘ pohyb, jako
by nikdy nedûlal nic jiného. Je kouzeln˘, pochopil.
V‰echno v téhle loìce je kouzelné. Volnou rukou zvedl
jablko a nadechl se jeho vÛnû. Cítil...
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„Co cítí‰?“ zeptal se Oliver. Oãi mu jiskﬁily temnûji
neÏ tma kolem.
„Cítím...“ Jeren se znovu nadechl. „Víc neÏ jablko,“
dokonãil neohrabanû. „To bude tím, Ïe mám hlad.“
„V tom ranci pod laviãkou na zádi jsou koláãe,“ ﬁekl
Oliver. „Nûkteﬁí lidé mají potﬁebu Prodavaãi zaplatit.“
Jeren si vybavil Ïenu s koláãi, která na Prodavaãe
upírala pohled oãí, v nichÏ nebyl strach, ale touha. Urãitû by si dala líbit projíÏìku. Kdyby byl Oliver sám...
„Nikdy.“ Oliver zakroutil hlavou; pozornû sledoval
jeho my‰lenky a rozumûl. „Nikdy bych nezradil svou
Lejdju.“
Jeren vyskoãil na bﬁeh a hledal nûjak˘ strom nebo
koﬁen, k nûmuÏ by pramiãku pﬁivázal. Koneãnû na‰el
dost velk˘ kámen a obtoãil kolem nûj provaz. Sly‰el,
jak se Oliver brodí ke bﬁehu a povídá si s vodou v cizí
ﬁeãi, plné vrãiv˘ch a kvíliv˘ch zvukÛ. Otﬁásl se. Tady je
aÏ moc tma. A Ïádné dﬁevo na oheÀ nenajdeme, vÏdyÈ
není vidût na krok.
Ale Oliver objevil suché kﬁoví na kraji lesa, kter˘ ani
tak nevidûli, jako spí‰ jen tu‰ili. Za chvíli oheÀ hoﬁel
a oba plavci se dûlili o opeãenou klobásu – dar dal‰í
Ïeny, která dobrovolnû zaplatila za jablka.
Jestlipak osud lidí závisí na tom, zda zaplatí nebo ne,
pﬁemítal Jeren. Spí‰ asi ne. Není to spravedlivé, vÛbec
ne. Vzpomínal, kter˘ z jejich mal˘ch vesnick˘ch bÛÏkÛ
mûl pásku pﬁes oãi – byl to Osud, nebo Spravedlnost?
Asi oba. Vlastnû na nû ani nechtûl vzpomínat, a uÏ vÛbec se mu nechtûlo pﬁem˘‰let, co by mu o spravedlnosti ﬁekla matãina moudrost.
„Îe není pro dospûlé. Îe je to jenom hloupá pohádka pro dûti,“ zamumlal. „Zapomínám nûjak moc rychle
a snadno,“ dodal uÏ srozumitelnû.
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„NemÛÏe‰ pﬁecházet mezi svûty a zachovat si pamûÈ
netknutou,“ mínil Oliver. „Tak jsem to aspoÀ sly‰el vyprávût. Jenom vandre... Ale moÏná jsi vandre, kdo ví?“

Oliver – vyprávûní
Ke spícímu mostu se pﬁivalila pÛlnoc. Oliver byl vzhÛru a ãekal. Úderem pÛlnoci, vybavil si zapomenut˘ v˘raz, kam se kãertu ztratily v‰echny vûÏe s hodinami?
Tak se to ﬁíkalo. Nûco nastane úderem pÛlnoci. Bim.
Bam.
A jsou tady.
Po vodû pﬁiplouvaly lodû stﬁíbrolovcÛ, které nikdy
nedoplují do Zaﬁíãí. Nebo ano? Oliver se nacviãen˘m
hmatem pﬁitáhl k hornímu okraji sítû, pﬁipevnûnému
ke kamennému zábradlí. Vzepﬁel se nohama, témûﬁ se
napﬁímil a ‰plhal po síti jako po Ïebﬁíku, dokud se z ní
úplnû nevymotal. Pﬁehoupl se pﬁes zábradlí, dopadl
bezpeãnû na obû nohy.
Jeho tiché ‰plhání vzbudilo nûkolik tulákÛ v sítích.
Ti se teì pﬁekotnû ‰krábali nahoru. Na kraji mostu zaplápolal oheÀ stráÏe, plameny vy‰lehly do v˘‰ky.
„Útok!“ ozvalo se. Vzápûtí se v‰ude zvedla vlna kﬁiku
a jekotu, v níÏ se nedala rozeznat slova.
Na kraji mostu se vzdouvala bitva. Na jedné stranû
spáry, tesáky, Ïhnoucí oãi a bûsnící hlad, na druhé
roztﬁesené plameny pochodní a zbranû, vyrobené
z ãehokoli, co bylo dost tvrdé a tûÏké. Kovárny uÏ neexistovaly, leda snad ve tvrzích stﬁíbrolovcÛ, jeÏ se
podle povûstí na noc schovávaly pod zem a ráno z ní
zase vystupovaly souãasnû se sluncem. Tvrze stﬁíbrolovcÛ Oliver vÏdycky povaÏoval za fata morganu

