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Pán sítí
Koutkem oka jsem registroval Klifa. Dojídal
humøí konzervu, která mìla na víèku vyražené
numero pìtaosmdesát. Moji konzervu – a možná
tu poslední! Pár jsem jich vydoloval z holých lebek opilých ságou mé hrdinské minulosti. Zaimponoval jsem jim povelovou technikou
nacvièenou v soft-kursech a vyprávìním, v nìmž
jsem se vydával za seržanta samotáøe. Nezaváhali, když jsem pustil do datové sítì pár hlášek
o tom, jaký mám hlad. Mìli v sobì úctu a dril.
Pøivezli karton té pochoutky pod železnièní
most. Burani. A on jednu z nich tlaèil do hlavy.
Žral, ŽRAL, kruci, jak se øekne ještì hùø ŽRAL.
Další den. Další mizernej den. Jsem zvìdav,
jestli bude stejnì mizernej jako ty pøedchozí anebo jim bude dìlat krále. Civìl jsem na Klifa, jak
hrne mìkounké voòavé masíèko do své odporné
tlamy. Potom pøehodil nohu pøes nohu a kožená
ohavice mu vyjela pøes kotník. Èumìlo na mì
šéfovsky hranaté a chlupaté lýtko. Hnus. Prostì
hnus.

„Klaris,“ zajeèel.
Poslouchala ho na slovo, štìtka, lezla z kutlochu na zavolání.
Jednou jsem s ní byl taky. Jedinkrát. Stáhla
mì, když gang prosperoval a kluci mìli na každém prstu pìt dìvek luxusnìjší sorty. Nymfomanka. Chutì byly silnìjší než ona sama. Od té
památné chvíle jsem si pamatoval díru, v níž žila,
podle èuchu. Koncentrovaný pach parfémù se
vsákl snad i do podlahy jejího budoáru. Ve svém
množství a kombinaci pùsobil stejnì jako èerstvì
odkrytá žumpa. Takovejma kravinama se já zabejvám.
„Jak je, Klaris?“ ušklíbl jsem se na ni.
„Co chceš? Co èumíš?“ zasyèela.
„Proè tolik otázek najednou?“
„Drž hubu, Side!“ poruèil Klif.
Mám v sobì zapeèený syndrom podøízenosti.
Vtlaèený tìmi jeho hnáty, kterým øíká ruce, do
krku. Párkrát mi dokazoval, kdo je tu king. Podvolil jsem se vládì silného blbce.
„Nìco pro tebe mám, holèièko,“ mìnil ten
kripl hlas do medového kapotu.

„Ukaž,“ zasténala.
Rozpínal kalhoty. „Side, vypadni!“
Mìl se mnou soucit. Pro tentokrát jsem nemusel dìlat publikum. Snad chystal novinku
a pøedem ji chtìl vyzkoušet v nejužším kruhu.
Jeèela, jako by ji vraždil. Kéž by. Mìl jsem
s ní soucit jen tehdy, když jí v oèích vybuchovala
kocovina. Znáte to, miniblesky ve vybledlé modøi, co se jí øíká andìlská. Blesky a bolest, pálivá
a bodavá – hluboko uvnitø. Teï byl èas pøemýšlet. O nás. O mnì. Hlavnì o mnì. Tedy, suma sumárum; oni dva, pár pìšákù v terénu a já. Zbytky
slávy po tom, co nás pøeválcovala konkurence od
Satana. Mìli delší øetìzy, jejich dìvky si nechaly
narùst delší nehty, a hlavnì jich bylo víc. Svou filozofií pøitáhli více èlenù, týpkù mezi patnácti
a dvaceti, s vymydlenými mozky a se svalovinou
z hlavòové oceli.
Zvuk znìjící zpoza zdi pøipomínal koòský
dusot. Supìní valachù z východních kolonií, které jsem slyšel v pøímém pøenosu na MTV. Sténání a èvachtání kopyt v bažinì.
Dal jsem si SESTAV KINGSLEYE v maxi-

grafice. Žrádlo v duhových barvách, které mì neustále vzrušuje, i když se odbývá na mizerné obrazovce našeho terminálu, napojeného na veøejnou síť. Sbíral jsem kusy masa po zulukaføím ostrovì, který prý Soft Hans okopíroval podle reálu
z minulého století. Hrabal jsem se ve vnitønostech a skládal detail k detailu… Na hru byl èas.
Potøeboval jsem jistotu, že jim zbudou síly na
druhé èíslo, které je doklátí ke spánku z vyèerpání. Skládal jsem KINGSLEYE z cárù tkánì. Plnil
jsem utìšenì kostøièku svého monstøíèka a èekal
jsem, pane bože, já èekal, až na to skoèí znovu.
Až jí tím nadzdvihne hlasivky o oktávu výš.
Už mì žralo dìlat sluhu. Hrabat se pro nì
v uzamèeném systému potravináøského komplexu a bát se okamžiku, kdy po mnì skoèí blokeøi.
Èumìt na monitor a hledat v programu skulinku,
abych se navezl do cizího. Po zániku obchodní
sítì žil každý z nahospodaøených zásob. Den po
dni se situace zhoršovala. Už nebylo kde krást.
Klaris zavyla.
„Kruci,“ rozprsklo se mi to v lebce. Koneènì.
Zdrhnout z toho svinstva, vybodnout se na nì.

Nechat je v tom smradu z potu a parfémù chcípnout hlady. Lapnout bágl, který mám schovaný
pod starými hadry už mìsíce, a vyrazit. Ještì nedávno mi chybìl cíl. Místo, kde bych mohl zaèít
znovu: bez Satanù, bez Klifa, bez dìvek. Nejsem pánbíèkáø, ale když jsem v datech videoinzerce objevil zakódovanou nabídku urèenou pro
machra s náboženským cítìním, øekl jsem si: to je
znamení z nebe, nech všechno plavat a bìž.
A tak jsem tedy šel.
Melodie modlitby se mísila s hukotem vìtru ve
zvukový mišmaš. Byl plný lidského sténání vydávaného meluzínou a èehosi nepopsatelného,
vycházejícího z hlasivek mnichù vycvièených ke
zpìvu kolorovaných kudrlinek ve vypjatých výškách.
Vše, co vytváøelo atmosféru, bylo tak staré
a mystické, že postrádalo smysl hledat pùvodce
jednotlivých podivností nebo se je pokoušet rozšifrovat. To mì napadlo, když jsem pøevleèený
do dlouhého hábitu stoupl nahými chodidly na
studené dlaždice. Mráz mi projel tìlem a vyvolal

lítostivou vzpomínku na vysoké šnìrovaèky, které skonèily v oèistném ohni.
Pøed koncem dubna ještì napadal jemný poprašek snìhu jiskøící jako diamantová drť. Polední slunce se odráželo v oknì cely. Vrhalo kužely
svìtla na špinavé stìny a zavìsilo do svých louèí
smítka prachu, která se vznášela ve stavu beztíže.
O dveøe ťukl kloub ukazováku. Dotkl se jich
jaksi mimochodem. Jakoby omylem. Vešel opat
Kaligherus a peèlivì je za sebou opìt uzavøel.
„Bylo tøeba, abyste se podrobil obvyklé proceduøe pro novì pøíchozí,“ øekl témìø omluvnì. „Je
v našem spoleèném zájmu, aby vás každý považoval za zcela normálního èlena øádu.“
„Chápu,“ øekl jsem chraplavì. Mùj hlas se
podobal psímu zavrèení. Silnì na mì pùsobilo
prostøedí a pøísaha mlèenlivosti, kterou jsem složil. Nedokázal jsem se chovat a vyjadøovat tak
jako obvykle. Dlaò mi mimodìk zamíøila k temenu hlavy. Chtìl jsem si naèechrat èíro, ale prsty narazily na holou plochu: „Ssss…,“ na èerstvì
vyholený kruh se strništìm novì vyrùstajících
vlasù. Jen boky hlavy jsem mìl jemòouèké. Èas-

té používání bøitvy je vyhladilo do témìø kovového lesku.
Cítil jsem ostych pøed tím chlápkem, který se
v životì snažil držet zásad, jež nebyly hnusné
a odporné.
Hledìl na mì s porozumìním.
„To, co se ode mne dozvíte, považujte za pøísnì dùvìrné…“ požadoval.
Odmlèel se, ale v pohledu mìl vepsanou otázku, jež mì nutila pøikývnout. Patøil jsem mezi nì.
Bezesporu. Mùj oblièej byl stejnì bledý, tváøe
pohublé. Tak se do fyziognomie tváøe vepsala
víra. Žádný exhibicionismus, bylo to pøesvìdèení o správnosti askeze. Zalapal jsem po vzduchu.
Kruci. Snažil jsem se dýchat hluboce a dlouze.
Nedostatek vzduchu mì ale nutil uvažovat o dýchání, o kyslíku, jehož bylo náhle podivnì málo.
„Vidím, že máte potíže,“ poznamenal opat.
„Potíže?“
„S dýcháním. Ve velkých výškách to bývá
obvyklé. Schází vám trénink. Ale organismus se
dokáže pøizpùsobit. Èasem…“

Mìl v sobì cosi magického. „Chtìl bych být
jako vy,“ pøiznal jsem se.
Usmál se: „Asi vám pøipadáme zvláštní svým
chováním, svým stylem života, ale pobytem
v klášterech vystavìných vysoko v horách, pokud si dovolím zjednodušení a opomenu výchovu, jsme se obyèejným lidem natolik vzdálili, že
už se nedá hovoøit o pouhé službì Bohu. Jedná se
o vyšší cíle.“
„Asi ano,“ pøerušil jsem bezvýznamným pøitakáním opatùv monolog.
„Jistì, jsme smrtelní, ale v našich tìlech
proudí o dva litry krve více než ve vašich, srdce
nám bijí více než o polovinu pomaleji než u vás
dole…“
„Pro mì náboženství také mnoho znamená.
Proto pro vás rád cokoliv udìlám. A chci za to jen
to, abyste mì vzali mezi sebe. Abyste mi ukázali
správnou cestu k Bohu. Tu vaši.“
„Ano,“ øekl mdle opat. „Samozøejmì. To
vám mohu slíbit.“
„Oè tedy jde? Øeknìte mi nìco o mém úkolu,“ dotíral jsem. „Co mám udìlat?“

Chvíli rozvažoval, než spustil: „Vyhledáváme lidi mimo øád ne proto, že bychom si nedokázali poradit sami, ale z toho dùvodu, že potøebné
vìdomosti tvoøí jednu z odumírajících vìtví vìdìní. Není tøeba ji dále rozvíjet ve zdech kláštera.“
„Jedná se tedy o nìco speciálního?“
Opatova tváø zkamenìla ostražitostí: „Nazývejme tu vìc hledáním svatých ostatkù.“
„Skuteènì?“ vydechl jsem.
„Pøirozenì víte, že se touto èinností vždy zabývali nejvìrnìjší synové a dcery církve.“
„Snad se zasloužím, abych jím byl také, ale
nechápu…“
„Vìda znevážila význam posvátných pøedmìtù dávných dob. Vysvìtlila jejich funkci tak,
že ztratily význam symbolù. Podkopala naši autoritu.“
Kýval jsem. Doby, kdy všemu nevysvìtlitelnému náležela nálepka kultovní pøedmìt, zmizely v nenávratnu.
„Církevní soud, který rozhoduje o pùvodu
posvátných relikvií a o zázraènosti èi pøirozenos-

ti událostí, potøebuje nový nástroj. Systém, který
by obstál z pohledu souèasnosti.“
„Myslíte, že takové vìci ještì nìkoho zajímají?“ odvážil jsem se oponovat.
„Co zajímá ostatní právì teï, není podstatné,“ pronesl odmítavì, „my musíme být neustále
krok vpøedu. A jednou jistì pøijde èas, kdy tyto
informace upotøebíme. Rozumíte?“
„Jistì, ale stále nevím, co vlastnì chcete ode
mì.“
„Staré spisy èasto citují dílo svatého Ambrosia, který ve svých studiích upozoròoval na to, že
každé slovo má tøi gramatické zpùsoby: jistotu,
pravdìpodobnost a pøedstavivost. Vytvoøil systém objasòující souvislosti. Dokázal urèit, zda
zkoumaný dìj nebo pøedmìt byl vyvolán materií,
nebo duchem.“
Slova znìla z opatových úst sugestivnì. Probouzela ve mnì zájem odborníka. „Expertní systém,“ nadhodil jsem.
„Øeknu vám pøíklad,“ vysvìtloval. „Vezmìte
tøi slova: muž, loï, voda. Systém svatého Ambrosia je uvedl do vzájemných souvislostí, seøa-

dil je do èasové posloupnosti: voda, muž, loï.
Existence dalšího vždy pøedpokládá realitu pøedcházejícího. “
„To je zajímavé. A jakým zpùsobem Ambrosiùv systém pracoval?“
„Jednoduše… Tisíce pravd a jejich vzájemných souvislostí pøevedených do strojové øeèi.“
Zapálilo mi: „Poèítaèový program.“
„Ano.“
Svatý softman v lùnì církve. „A já mám pro
vás jeho dílo rozchodit…“
„Øíkejme svatý ostatek,“ pøerušil mì opat.
„Vìc ovšem není tak snadná. Všechny legální
kopie byly znièeny za protiinkvizièního období.
Èas od èasu se objeví pirátská verze anebo spíš
její zlomky, ale o èistých máme jen tušení.“
„A kde je mám tedy hledat? To bude práce na
léta. Taková vìc jistì není v síti…“
„Nenecháme tì bloudit, synu,“ pøeťal dùraznì mé otázky. Použil øeènického triku kazatelù
a zmìnil rytmus i zabarvení øeèi: „Naznaèíme ti
smìr. Jasnozøivost patøí naštìstí mezi vlastnosti,
které pøed církví dlouho nikdo neutají.“

„Víte o nìkom takovém?“
„Ano. Známe jeho jméno. Je to… prorok
Jürgen Zweig.“
„A proè zrovna on?“
„Pro svou neomylnost, pro kterou je v poslední dobì tolik populární. Jsem pøesvìdèený, že mu
k úspìchu pomáhá náš ztracený ostatek. Vrať
církvi zpìt to, co jí bylo uloupeno. A vìz, že na
cestì nebudeš sám, øada bratøí ze žebravého bratrstva je profesionály v našich službách. Každý
z nich sleduje svou stopu.“
Pøikývl jsem.
„Vìøíme ti,“ zakonèil slavnostnì. „Jdi a získej pro klášter ostatek, který mu zajistí nesmrtelnost. “
I skrz mohutné zdi kláštera znìly silné poryvy
vìtru rozbíjejícího se o skály a hradby. Vrcholek
hory byl ovinut ledovými jazyky, ale dole v údolí
již mìlo slunce sílu je rozpustit. Tam blátivá kaše
jednotvárnì mlaskala pod promrzlými chodidly
poutníka.
Úzká pìšinka klièkující po pøíkrých úboèích

mì dovedla až k magistrále prorážející støed mìsta. Kráèel jsem po okraji rušné obchodní cesty,
kterou co chvíli rozkmitával projíždìjící náklaïák. Dlouhý vùz zdvíhající prach a vytváøející za
svou zádí pytel z øídkého vzduchu, jenž nenapodobitelnì lupl chodci hluboko v uších.
Duchovno vyprchalo. Zbyl jen hnus známý už
z poèátku. Dìvka z Kirkiho baru, specialistka na
mnichy z misijních výprav, mi pùjèila normální
hadry. Tedy až potom, co uèinila zadost svým
pracovním povinnostem. Vyškrábala na pelest
letištì další èárku nutnou pro úètování s pasákem
a já byl opìt majitelem mundúru, v nìmž jsem
mohl vkráèet mezi normální lidi.
Naskicla mi na spánky identifikaèní znaky
místního gangu, a tak jsem mohl vysát v jedné ze
špelunìk sklenici chlastu grátis. Zahøál jsem
vnitønosti lihovým patokem z brambor a Boha
jsem cítil blíž než kdykoliv jindy.
Putykáø se cenil sdílnì a zdálo se, že alespoò
ťukne o mou udièku: „Jürgen Zwieg, øíká vám to
nìco?“

„Jasnì,“ zachrèel. „Jeden den ho málem odrovnali a druhej ho pøemlouvali, aby jim dìlal
šéfa.“
„Schopnej hoch?“
„Zøejmì,“ zabruèel a potopil ukazovák až po
druhý kloub v odstálém uchu.
„Kdepak sídlí?“
Pokrèil rameny: „Všude a nikde. Jako každej
prorok, vìènì na cestách.“
„Rád bych se s ním setkal.“
„Není nic snažšího. Vystavuje svý schopnosti
na odiv. Na každým rohu visí aspoò jeden plakát
s plánem jeho turné.“
„Fakt?“
„Seš slepej?“ sklouzl do familiérního tónu.
„Jde do módy. Ale poslyš, kdes’ byl dodneška
ty…“
„V lochu,“ nelhal jsem. Na Klifa jsem makal
jako galejník a svázaný jsem s ním byl nìèím silnìjším než pouhým øetìzem.
„Tak proto seš tak mimo,“ pronesl chápavì,
„byls’ tam dlouho.“
„Dost.“

„Tak to jo,“ posunul po pultu plnou sklenici,
„dej si ještì jednu, kámoši. Dej si. Stojí to tu za
hovno a brzo bude stát za dvì.“
Pøešlapoval z nohy na nohu, ruce zaťaté do
chlastem vybìleného døeva, vyrovnával vibrace
provokované setrvaèníkem valícím se pøes totálnì zvalchované mozkové buòky. Byl hotový.
Plácal se ve stavu trvalého deliria, co šel snadno
zamìnit za stav abstinence profesionála od fochu.
Další diskuse byly zbyteèné – blekotal
v uzavøené smyèce.
„Èau, kámo,“ bøinkl jsem mu s pozdravem
o zblblou makovici. Obrátil oèi v sloup a táhle
zachrèel. V levém koutku úst se mu sem a tam
komíhala slina.
Dìvka s dobrým srdcem stála ve dveøích a civìla do sluníèka. Nastavila mu tváø a pustila ho
na sebe. Zlaté, pálivé, plné dlouhých a bodavých
paprskù. Dostávala od nìho kapky. Na první pohled byla typicky noèním tvorem. Pøivøela oèi
a vzdychla, jako by jí to dìlalo dobøe.
Všechno mi sedlo. Zas jsem se cítil ve své

kùži. Do mé psychiky sice prosáklo cosi z hadrù,
které jsem v posledních dnech vystøídal. Trochu
slabosti, trochu pózy. Ale snažil jsem se své pøevleky brát jako úèelné mimikry. Jako prostøedek
k dosažení nejvyššího cíle.
Plakáty na nárožích mìly formu pozvánky
pro všechny ty, co chtìjí Zweigovi naslouchat.
Prostì mùj program. Já mu chtìl naslouchat dùkladnì; do dna. A tak jsem vzal smìr na neurokliniku spøátelených armád, kde dìlali vivisekce
a operace bez umrtvení.
Po nìkolika dlouhých hodinách bolestivého
pøemýšlení se mi v mozku rýsoval plán. Pár pevnì propojených èar tvoøících operaèní základ
akce.
„Hej, šéfe,“ zaskøehotal žebrák sedící na
chodníku. Zdvihl oèi a zmlkl, jakmile uvidìl mùj
váleènými barvami pokreslený ksicht. Kolem
tiše projíždìla limuzína a na jejím zadním nárazníku sedìly dvì dìti. Zaboèila na nábøeží a skryta
stìnou rohového èinžáku zavøískala melodickým
klaksonem valèík na rozlouèenou.
V prosklené kukani pøijímací kanceláøe ne-

mocnice klimbal dozorèí v hráškovì zelené uniformì. Nášivka se znakem kliniky mu visela nalevo od hrudní kosti na poslední niti. Mezi rty
pøevaloval nezapálené žváro. Zdravotnictví bral
zcela vážnì. „Mám tì na obrazovce,“ zaševelil,
když jsem dorazil pøed oko kamery.
„Hledám neurochirurgii.“
Tváøil se úøednì: „Placená služba, anebo veøejná?“
„Jasnì, že placená – ta nejlepší.“
„Major Webster, ètvrté patro, výtah vlevo.“
Vyèerpávající informace. Lift sténal v posledním tažení. Šachta mìla parametry, jimiž se
protáhl v dobách svého mládí. Nyní narážel na
zdi a tìžce se pasíroval vzhùru. Naslouchal jsem
tónùm vybrnkávaným na napjatém lanì.
Chodba byla až na cucky zakrvácených obvazù prázdná. Jen v koutì, který byl tak temný, že si
ho uklízeè jistì ještì nevšiml, ležela basa infuzních láhví se šedozelenou patinou.
Doktor Webster byl poøez s rituálními jizvami na tváøích a jeho titìrné brejlièky pùsobily
v dobì èoèkových implantátù jako póza vypoèí-

taná na efekt. Stál vedle operaèního pultu, jenž
ještì personál nestaèil poklidit po posledním
kšeftu. Prádlo bylo notnì omšelé a na konzoli
svítila z øady reflektorù slabá polovina. Chrom
nástrojù vyložených na krví zrezlém igelitu èasem zèernal a oprýskal.
Webster objal širokým gestem svùj øeznický
krám a pokyvujícím ukazovákem naznaèoval,
kam je nejlepší ulehnout. „Tak, co to bude?“ zeptal se. Zkoumavì obhlížel mou holou lebku
a jistojistì v ní jako v zrcadle vidìl operaèní plochu pøes celé temeno.
„Zpùsob a fazónu nechám na vás,“ diktoval
jsem si, „dùvìøuji profíkùm. Mám ale dvì podmínky…“
„Prosím.“
„Operaci mi udìláte pøi vìdomí.“
„Bez problémù,“ øekl nedbale, „po celou
dobu budete pod svou kontrolou.“
Nevzal to osobnì. Pochopil, že nevìøím nikomu.
„Pøesnì tak. To za prvé, a za druhé mi zmutu-

jete èást mozku tak, abych mìl absolutnì fotografickou pamìť.“
„Rozumím.“
„Tak zaènìte,“ èekal jsem, že si umyje ruce.
Ani se nepohnul. „Prachy beru pøedem,“ øekl
po chvíli.
„A…“ Klášterní mìšec byl naditý a taxa nijak
omraèující. Vzbuzovala dojem, že si není výsledkem operace tak zcela jist. Uložil mì a nìkolika
zkušenými pohyby mi pøikurtoval ruce a nohy
k lehátku. „Jen klid,“ zašeptal, když se mimodìk
dotkl napjatého svalu. „Vycvièil jsem se na krysách, a s tìmi je vìtší piplaèka.“
Pøipravoval jsem se na silnou bolest. Na køeè,
která stáhne všechno, co má být uvolnìné,
a uvolní to, co má být stažené. Za hlavou mi cákala voda a potom mìkce mlaskly gumové rukavice. Zaťal jsem nehty do bokù lùžka a zuby stiskl tak silnì, že mi jejich tlak pronikal až do mozku.
„Pøeseknu jeden spoj a bude po bolesti. Už ji
nikdy nepocítíte,“ posunoval zamìøovací køíž laserového skalpelu, „malinko to cukne.“

Bylo mi teplo, byla mi zima. Teplo nebo
zima? Bylo mi tak, jak jsem si pøál. Cítil jsem
jemné a pøíjemné svìdìní, teplo v levé pùlce
mozku. Bìhem deseti minut byl hotov a já také.
Ve chvíli jsem byl zpìt na ulici.
Šel jsem Pátou východní. Popart vyvedený
generacemi bezejmenných výtvarníkù na stìnách
domù se mi pøepisoval do mozku jako nekoneèný
filmový pás. Pøekopírovával jsem do sebe nìkolikavrstvou èáranici obrazù, zpráv a iniciál. Vnímal jsem ostøe každou linku, každou šmouhu,
kde malíøi ve spìchu ujela ruka. Nápadné a graficky vyvedené typy složené do jmen vládnoucích gangù i slabé podmalby samotáøù. Všechno
se ve mnì skládalo do supermoderní galerie plné
obrazù.
V centru bylo mrtvo. Bankovní domy uvìznìné
za rošty umìleckých møíží pøipomínaly opuštìné
sirotky, kterých se zde rodièe bez skrupulí zbavili. Pøes vchod centrální knihovny se táhla pavuèina a v prachu na schodech se mé podpatky otiskly
stejnì výraznì jako litery ve slabikáøi.

Starý správce databanky mìl hlavu opøenou
o dlanì a zdvihl ji, až když jsem hlasitì zakašlal.
„Kšeft je kšeft,“ zabruèel, když jsem mu nastínil, oè mám zájem. Mìli na krystalech slovo od
slova vše, co Jürgen Zweig pronesl od dob, kdy
jej ještì v kalhotách tlaèily pleny z pravého lesního mechu. Pøitáhl plnou náruè kazet a položil je
na stùl s pøáním tìch nejlepších pocitù pøi ètení.
Založil jsem jednièku, která zaèínala výkøikem
po porodu pøepsaným do velice spletité skupiny
hlásek. Jen ty by staèily na slušnou vìdeckou práci. Sázel jsem do mechanismu jeden záznam za
druhým a stával se odborníkem na prorokùv život. Jen tak jsem pøed nìj mohl pøedstoupit s neskromným pøáním.
Obklopil se množstvím lidí. Bylo jich tolik, že by
se mezi nimi mìl další jedinec ztratit velice snadno. Pokud by ovšem nevypadal jako já.
Vzbuzoval jsem nedùvìru. A tak mì ramenáè
z osobní stráže pøipíchl pohledem k zemi, sotva
jsem pøekroèil práh. „Splet sis lokál,“ vyštìkl.
Naštìstí zde nebyl sám.

Ženská po jeho boku smyslnì zdvihla oboèí.
Mùj ohoz mìl zøejmì nìco do sebe. Alespoò pro
ni.
Pozvedla mi sebevìdomí.
„Nedávej na vzhled, kámoši,“ pøesvìdèoval
jsem jej. „Pod tou zanedbanou slupkou se skrývá
ryzí èlovìk, který vìøí ve Zweiga jako v Boha.“
„Což ovšem neznamená, že ti poklepu po rameni a pustím tì dál,“ posmíval se. V oèích mìl
èíhavý výraz. V temných otvorech zornièek roztažených v oèekávání èehosi temného se zrcadlil
mùj obraz.
„Chci nabídnout mistrovi své služby.“
„Bez kterých se zaruèenì neobejde,“ øekl
uštìpaènì.
„A pozdravit jej.“
„No samozøejmì, když už budeš uvnitø.“
Ve srovnání s tím, co se mu vzápìtí objevilo
za zády, mìl vzhled zcela konvenèní. Kdesi mezi
pracovníkem pro styk s veøejností a vyhazovaèem jemnìjších praktik. Musel stisknout tlaèítko
alarmu. Týpek, který se zjevil v temném otvoru

zamaskovaných dveøí, pocházel z pohádkového
pøíbìhu.
Tváøil se spokojenì, pøestože mìl oblièej rozsekaný jizvami starých ran a namísto pravého
oka hluboký prázdný dùlek.
Obešel mì jako tìžký balík, který bude muset
za okamžik zdvihnout. Chvìl se mu hlas: „Na kamenování je dost slabý,“ zabruèel zklamanì.
Otevíral jsem ústa k otázce.
Zdviženou paží mì chtìl umlèet: „Jen klid.“
„Chci k mistrovi.“
„Kdo tì poslal?“ Slova mu zachrastila v hrdle
jako zrnka kávy drcená tupými bøity mlýnku.
„Nikdo, pøišel jsem sám.“
Hledìl na mì, jako by se rozmýšlel: „Máš
zbraò?“
„Jedinou, Kristovu chudobu. Ale pøed ní se
musí sklonit každý.“ Doufal jsem, že je má víra
ohromí.
„Pojï,“ øekl, „uvidíme, jestli má slabost takovou sílu, aby ti byla ku prospìchu.“
Chodba byla temná a dlouhá. Po jejích lesknoucích se stìnách stékala vlhkost. Slyšel jsem

táhlou melodii, která jí pronikala jako nasládlý
pach. Linula se pod klenutým stropem. Šumìla
pod pravidelným rytmem našich krokù.
Muž hlasitì zasténal. Zvuk, který vydal, byl
nakažlivý. Vzápìtí vyšel i z mého hrdla.
„Stùj.“ Ustoupil ke stìnì a zatlaèil mì do výklenku. Uvolnili jsme cestu dvìma mužùm, kteøí
pøed našima oèima sejmuli ze železného kruhu
obìšence.
„Bolest je mocnìjší než chudoba,“ zašeptal
mùj prùvodce pod dojmem ponurého obrazu.
„Vedete mì k mistrovi?“ ptal jsem se jen proto, abych mìl jistotu, že dosud vládnu hlasem.
Ušklíbl se. Zkoumavì si mne prohlédl od špièek bot až po vlasy slepené potem.
„Dostane se ti nejvìtší možné cti,“ øekl konejšivì. „Uvidíš nejbohatší a nejskvìlejší svatyni
našeho svìta, v níž cestou utrpení vznikají svatí,“
odøíkával. „Jejich zázraèné ostatky jednou obrátí
na správnou víru celý pohanský svìt.“
Grimasu ve tváøi mìl nemìnnou. Každé slovo
jako by se pro svou váhu a vážnost, s níž bylo vyøèeno, mìlo vzápìtí pøemìnit ve skuteènost.

„Co se mnou chcete udìlat?“ vøískl mi
v ústech strach.
Vnímal jsem každou kost svého tìla jako cosi
cizího. Jako kostky stavebnice, z níž jsem pro
tuto chvíli sestaven.
Hovoøil klidným a monotónním hlasem.
„Dnes nemá šanci ten, kdo se domnívá, že zachrání svìt jednou jedinou tøískou ze svatého køíže,“ pokraèoval. „Žádnou ze zatracených duší
nespasí to, co ukrývá opatrnìji než vlastní oko
v hlavì ve svém relikviáøi. Prorok Zweig praví:
pošlete do pohanských zemí ostatky tìch, které vlastníte, aby z nich vzešly zázraky a šíøilo se
od nich svìdectví mezi zlosyny a nevìøící,“ deklamoval.
Cítil jsem, že se mi nohy v kolenou pøestávají
ohýbat. Šel jsem po necitlivých konèetinách jako
na chùdách.
„Vejdi!“ Širokým gestem mì uvedl do obrovského sálu osvìtleného jasnými plameny louèí.
Bílé pláštì hodnostáøù do sebe vsakovaly žár
ohnì, jenž se blyštil na støíbøitých výšivkách.
Z temného pozadí oltáøního obrazu vystupovaly

bledé tváøe plné smutku a utrpení. Tìla pokrytá
krvavými ranami se zdánlivì chvìla v proudech
horkého vzduchu.
„Rozhodnìme, bratøi, co uèiníme s tímto mužem,“ øekl knìz s bílým vousem po mé pravici.
Vstal a kov berly, o niž se opíral, vrhl oslnivý
blesk. „Uvažme, co uèiníme pro to, aby z nìj povstal nový svìtec.“
Nemìl jsem hrdlo. Zmizelo i s hlasivkami.
Jen v mých plicích pøežíval poslední zdroj zvuku
vydávající tøepotavé sípání.
„Nechme jej zemøít na køíži,“ pronesl jeden
ze zakuklencù sedících na vyøezávané lavici ve
stínu kazatelny. Pøedklonil se, když doøekl svùj
ortel. Pod dlouhou kápí doutnaly jako uhlíky jeho
oèi.
Souhlasné ticho mì tisklo v èelistech.
Knìz zdvihl paže vysoko nad hlavu a široké
rukávce mu sjely po vyschlých pøedloktích s reliéfem modrých vystouplých žil. „Uèiòme tak,“
zvolal.
Svìt se se mnou zatoèil.
Ležel jsem na zádech tisknut k chladným ka-

menùm rukama ozbrojencù. Z køeèovitého napìtí
v jejich tváøích bylo patrné, jakou sílu vynakládají, aby mi znemožnili pohyb. Drtili mé údy bez
soucitu. Dlaní mi projel ostrý høeb. Vidìl jsem
vyrazit kapièku temné krve z rány, jež se v okamžiku promìnila v tenounký pramínek vsakující
se do hrubého døeva. Udivenì jsem si uvìdomoval, že nic necítím. Ani tlak, ani bolest. Nevnímal
jsem svá zranìní. Neznamenala pro mne víc než
cizí utrpení. Muèení se mne netýkalo. Jen bušení
kladiv mi bouøilo divoce v uších.
Knìz vykøikl: „Vztyète køíž.“
Visel jsem na zkroucených pažích. Slyšel
jsem praskat kosti, cítil jsem trhající se tkáò.
Krev stékající po mém tìle mi pøipomnìla vodu
teplé láznì. Hledìl jsem do tváøí plných napjatého oèekávání, hledajících v mých rysech utrpení,
doufajících ve výkøik bolesti, který stále nepøicházel.
„Proboha,“ zašeptal knìz, „co to znamená?
On netrpí.“
Sledoval jsem je shora. Hledìl jsem na jejich
hlavy v mitrách, jež zaklánìli daleko vzad. Pøe-

létl jsem je pohledem. Vzadu – za nimi – stál
v otevøených dveøích muž.
„Zweigu!“
Byl jsem to já, kdo vykøikl?
Hubený, kostnatý, se sítí propletených køivek
tetování na èele a tváøích, stál prorok v lomeném
oblouku dveøí. Nasvícený pochodní strážce pøipomínal zjevení.
„Dolù s ním,“ pøikázal. Hlasem proøízl užaslé
ticho: „To je on. Na nìj jsem èekal.“
Pøerval strašlivý sen.
„Vím, že jsi jedním z tìch slídilù, které vypravuje na cestu opat Kaligherus,“ odsekával dùraznì jednotlivá slova. „Ušetøím tì jen proto, že
v tobì vidím pøíèinu událostí, které chci vyvolat.“
Vìdìl jsem o nìm všechno do nejmenšího detailu, a pøesto mì pøekvapoval.
„Ty víš, proè jsem pøišel?“
Všechno, co jsem chtìl øíci, jako bych vyslovoval se zpoždìním. Zweig nepitval mou minulost tak jako já jeho. On dokázal odhadnout, co
pøijde, jak se zachovám.

Knìží i sluhové neslyšnì odešli. Stáli jsme
sami dva uprostøed sálu s pohupujícími se stíny
a s praskotem plápolajících louèí.
Pøemítal jsem o tom, zda fluidum, jež nás obklopilo, je jen povìrèivým výmyslem, èi zda jde
o cosi nového a závažného, vyzaøovaného tímto
mužem.
Úmyslnì znetvoøený oblièej mìl pokryt spletí
støíbrných a zlatých èar vytváøejících složité geometrické obrazce. Bez mžiknutí oka èekal, až se
na nìj dostateènì vynadívám. Usmál se: „Líbí se
ti má tváø? Jsi technik a jistì tedy chápeš.“
Byl doopravdy výjimeèný sám o sobì. Nepotøeboval spletité stroje. Vystaèil si sám.
„To jsou…“
„Ano. To, co vidíš, jsou dráhy, jimiž proudí
energie v procesorech,“ pøisvìdèil. „Ony probouzí k životu vše, po èem touží opat Kaligherus.“
„Ta vìc,“ šeptal jsem s bušícím srdcem, „ten
program… je uvnitø tebe?“
Pøikývl: „Ètu ti myšlenky, vím, naè se chceš
zeptat. Odpovím ti a je mi lhostejné, zdali uvìøíš,
anebo ne. Neukradl jsem ho! Putoval z mozku do

mozku. Dìdil se z pokolení na pokolení v témže
stavu, v jakém byl kdysi uložen do mého pradìda
svatým Ambrosiem.“
„A tys’ mìl odvahu ho probudit…“
Mìl oblièej plný vnitøní záøe. Hlas, který mu
plynul z úst, byl opracován s maximální pøesností
do projevu profesionálního øeèníka: „O tom, že
ožije právì v mém tìle, jsem nerozhodl sám.
Vnuknutí mì zavedlo do chatrèe poustevníka
pod horou Zengan a ten mi pokryl tváø spletí kouzelných èar obarvených kovem rùznobarevných
tinktur. Prošel jsem oèistcem bolesti, když do mé
pokožky vpaloval vrstvy vzácných kyslièníkù.
A potom jsem vystoupil na vrcholek hory a obrátil tváø k polednímu slunci, abych èerpal jeho
moc. Vdechl jsem palèivost paprskù rozdírajících poranìnou kùži a dìdictví ožilo.“
Uvìøil jsem. Musel být ke svému poslání vybrán vyšší mocí. Takové rány mohl mít pouze
muèedník.
Pøipadal jsem si jako zlodìj dopadený pøi
èinu. Pøes jazyk mi klopýtla otázka: „Co bude se
mnou?“

„Dostaneš to, po èem touží tvùj pán.“
„Ale proè? TY JSI PRAVÝ PROROK!“
„Až do okamžiku smrti. Dál ne. Za ni nevidím, jen vím, že ty jsi ten, jemuž mám dìdictví
odevzdat.“
„Léta bylo pøedáváno uvnitø tvé rodiny…“
Pokrèil rameny: „Nemám potomka.“
Kresby a vrásky. Uvìdomil jsem si, že spleť
trhlin, kráterù a puklin v jeho tváøích vznikla
z obou dùvodù. Staroba maèkala kùži a pozvolna
drolila cestièky spojù. Spojovala se s tetováním
a zaèínala je lámat. Èas zastavit nedokázal. Každým okamžikem se mohl porouchat.
„Ale proè právì já?“
„Mìl jsem takové vnuknutí. Vím, že se tvým
pøièinìním ostatek vrátí tam, odkud vzešel – zpìt
do stroje.“
Mozkem mi problesklo poznání: „Svatý Ambrosius byl stroj?“
Pøisvìdèil.
Odtud tedy pocházela jeho èistota – technická
prùzraènost prostá lidské høíšnosti. Po právu byl
ten stroj nazýván – svatým.

„Musím podstoupit stejnou cestu k vìdìní
jako ty?“ ptal jsem se bez obav z bolesti.
„Neznám staré technologie, které by z tebe
udìlaly to, èím jsem já. Naštìstí v naší situaci
platí, že podstatný je cíl, nikoliv prostøedek, který
nás k nìmu pøivede.“ Hodnotil mì dlouhým pohledem plným jiskøících hvìzdièek. „Ve své podstatì jsem høíšný,“ dodal, jako by mì chtìl svým
výrokem pøipravit na cosi neobvyklého.
Nechtìl jsem být považován za hlupáka,
a proto jsem èekal, až bude sám pokraèovat.
„Genetické pøedání informací nepøichází
v úvahu,“ zavrhl nejpravdìpodobnìjší postup,
„nejsi žena a navíc nemáme èas èekat, než dospìje nový mozek.
Èekal, že snad koneènì pochopím. „Existují
mnohem jednodušší prostøedky…“ navázal jsem
nejistì.
Souhlasil: „Tu vìc si ale musíš odnést uvnitø
sebe. Cenné zboží se pašuje. Musí v tobì uvíznout stejnì jako pøesvìdèení.“
Tušil jsem, kam asi míøí. A byl jsem si jistý,
že o pøenosu informací mi nemùže øíci nic nové-

ho. V duchu jsem probíral možnosti. Nechybìl
zdroj, nechybìl ani cílový záznamník. „Mám fotografickou pamìť,“ nadhodil jsem záchytný
bod.
Teple se usmál: „Já vím.“
„Chybí jen cesta, po které se do mì všechno
dostane.“ Dal jsem mu na vybranou. „Zrak, anebo sluch?“
„Ani jedno, ani druhé.“
„Jak tedy…“
„To, co navrhuješ, chce èas. Spoustu èasu.
Takový pøenos vyžaduje, aby ses informace, které do tebe putují, snažil i pochopit. Tenhle reflex
nepotlaèíš. My potøebujeme techniku, která dovolí zhuštìné pøehrání vysokou rychlostí. Nejsi
tu v bezpeèí a musíš co nejdøíve odejít. Už nemám takovou moc, abych tì ochránil pøed svými
soukmenovci.“
Místnost èpìla páleným koøením. Bílý kouø
plul vzduchem a zvolna se pøemísťoval z jednoho kouta do druhého. Pøemýšlel jsem.
„Všechno, èemu nerozumíš, souvisí se sexem,“ zabruèel, „víš, v okamžiku, kdy z tebe utí-

ká ta nepatrná kapièka tekutiny, kterou z tebe vyždímaly emoce, pøedáváš tomu, kdo je schopen
pøijímat, neúmìrnì víc nehmotných informací.“
Položil mi dlaò na pøedloktí.
„Já…“
„A není jen ten obyèejný sex, ve kterém si libuješ.“
Doufal jsem, že jej stále správnì nechápu…
„Možná ti pøipadám odporný.“
Nehluènì jsem pohnul rty: „Ano.“ Mohlo to
vypadat jako polknutí.
Dosud mì držel za ruku. Chybìla mi odvaha
ji odtáhnout.
Choval se stále dùvìrnìji. „Tohle je styl, který mi pøesnì vyhovuje,“ šeptal. „Rychlý a pøíjemný. Alespoò pro mì.“
Zaèínal jsem si uvìdomovat jeho pach.
Byl bych ho uškrtil. Byl bych ho zmlátil. Ale
nedokázal jsem to. Namísto toho jsem dìlal, že se
mi tolik nehnusí. Existovala spousta slov, jimiž
bych se mohl ohradit a vykøièet mu je do oblièeje
tak, aby uhodila jako kameny. Nutilo mì k tomu
poznání, že pøestává být prorokem. Dokázal jsem

ale jen nehybnì èekat na to, co udìlá. Pomohl mi
specializovaný výcvik v námoøní akademii. Vìdìl jsem, že i myšlenky na ty nejobyèejnìjší záležitosti znamenají obranu. Myslel jsem na jednu
po druhé – na to, jak chutná placka vytažená
z pece, jak letí míè a jak se odráží od zemì…
Pøitáhl mì k sobì: „Dokud tu záležitost nevyzkoušíš, nepoznáš, jaká vlastnì je. A kdybych tì
snad neuspokojil, je to pøece konec koncù jediný
možný prostøedek k rychlému dosažení cíle.“
Pøipadal jsem si podvedený. TO, opakující se
v jeho slovech, ve mnì vyvolávalo pocit hnusu –
dokud TO nevyzkoušíš –, jaké TO je. TO, tím
slovem rozbíjel mou chabou obranu, plynoucí ze
slabošské povahy: pøizpùsobovat se okolí.
„Jsi takový poddajný,“ šeptal.
Nechal jsem se dotlaèit až tam, kam potøeboval. Mìl mì tam, kde chtìl, a nejenom mì.
Cítil jsem se tak jako pøed mnoha lety ve dvacátém patøe Slionské všeobecné nemocnice. Dìtství jsem trávil na tvrdých matracích poskládaných na kovové posteli, která byla zastrèená až
v koutì chodby nalezencù. I tam jsem byl tváøí

otoèený ke zdi. Hledìl do šmouhaté stìny, po
které pøejela ruka se zakrvácenými prsty, a do
zblbnutí jsem tìm èerveným linkám osnovy bez
not opakoval: jsem slaboch, nikdy nebudu rozkazovat, nikdy, i kdyby mi bylo sto; poøád budu ze
všech nejmladší, nikdy mi nenarostou vousy, nikdy nezesílím, poøád budu dítì, které nejenom že
musí, ale i chce jenom poslouchat.
Svázal nás. Technicky dokonale nás spojil
a potom se zakousl do mé psychiky. Už nešlo jen
o hard. On byl soft. Velice soft. Pro dosažení potøebné intenzity emocí a duševního spojení mìla
láska i odpor stejný význam. Jejich efekt byl totožný.
Mìl i mì.
Na zádech jsem cítil chlupy a pot.
Èetl jsem z jeho dotekù jako z knihy. Touhu,
vzrušení, tepavý rytmus, jehož byl plný. Spojil se
s mým zmutovaným mozkem a nìkolik nekoneèných sekund v køeèi probíhal pøenos dat.
Pochodnì praskaly. Nad hlavami nám jako
list ve vìtru proletìl netopýr. Koupil jsem dávku
informací. Byla celá vlhká, plná zaèáteènických

zmatkù a omylù. Jürgen se svalil dolù. „Teï je
máš v sobì,“ øekl, „všechno, docela všechno.
Staèí to nacpat do poèítaèe a spustit.“
Stal jsem se vzácnou schránkou – relikvií, po
které tolik toužil opat Kaligherus.
Venku bylo všechno úplnì jiné, než když jsem
vcházel k Zweigovi. Ulice byla sice tatáž, domy
právì tak oprýskané, okna špinavá, ale výsledný
obraz pùsobil stejnì uklidòujícím dojmem jako
nekoneèná zelená moøská hladina. Bylo to za
mnou.
Nakonec se zeptal: „Zklamal ses ve mnì hodnì? “
Vzpomínal jsem, k èemu tu epizodu pøirovnat, ale po dlouhém a zbyteèném úsilí jsem si jen
potvrdil, jak jsou vzpomínky nepøesné a zkreslené. Dnešní zážitek mi pøipadal ze všech nejsilnìjší a nejhnusnìjší. Potøeboval spláchnout.
Chtìlo to ženskou. Jakoukoliv. Staèilo jen,
aby ta ženská byla ženská. S trochou oblých tvarù
a kapkou zdráhání na oko. Která by se na konec
tøeba i zeptala: Máš mì rád? Ani by tu otázku ne-

musela myslet vážnì. Staèila by mi tichá dohoda
povrchního vztahu na oko. Kde ale bez penìz
hledat tolik porozumìní?
Šel jsem tìsnì u zdi zahledìný do šedivého
povrchu chodníku a zvednout oèi mì donutil až
hysterický výkøik barevného kluka pronásledovaného smeèkou honcù.
Èíslice na poulièních hodinách šedì pulzovaly a èárky, skládající se v cifry, pøipomínaly èerný mramor obeliskù.

POSLEDNÍ V JIŽNÍM PACIFIKU
Modrofialový neon bìžel opile šikmo dolù po
stìnì Monsova FeDomu a konèil ve dveøích, jejichž práh a boky obtáèelo U na konci nápisu.
Bar právì vstával. Otevøel dveøe, ze kterých
vykoukla barevná svìtla, a ze starých ocelových
prokladù zaskøípal rytmus od koøenù tropické
hudby.
Dìvky rozsazené na stolièkách kolem barového pultu se právì rozpoèítávaly, která že z nich

zaháèkuje prvního zákazníka, jenž dorazí ještì
dnes, èi nedlouho na to – zítra – ještì téhle noci.
„Helejte,“ øekla chraplavì ženská, která zaznamenala mé váhání.
Hledìly ven jako ryby z akvária. Beze slova
èekaly, co udìlám.
Blondýna ve zlatých punèochách se svezla ze
stolièky a smyslnì vysadila pravý bok. Jazykem
pøejela po nabìhlém horním rtu a vyplázla modré
oèi s kokainovì kulatými zornièkami.
„Pùjdeš dál?“ zavrnìla jako koèka.
„Dej si øíct,“ vykøikl barman, který vysunul
hlavu mezi dvìma pyramidami sklenic.
Táhlo mì to k ní jako chladný proud. Vstøebávala do sebe vlnu za vlnou mého zájmu a každá
z nich mazala èást homosexuálního snu, jako by
byl pouze z písku. Potøeboval jsem pøekrýt nedávné pocity nìèím zcela tuctovým.
Skonèili jsme na pokoji. Hledìla na mì, já na
ni. Rozpínala si šaty.
Cítil jsem se, jako bych veøejnì na nìkoho
sprostì pokøikoval. „Svlékej se pomalu,“ prosil
jsem ji.

„Nemìj strach,“ øekla dotèenì, „jsem profesionálka. Vím, kde se èas spoøí úèelnìji.“
„Bezva.“
„Mám tancovat?“
„Jo.“ Doopravdy nepatøila k zaèáteènicím
pøesvìdèeným o tom, že podstatná èást divadla
musí probíhat v náruèí a na posteli.
Stála pøede mnou: „Líbím se ti?“
Pokožku mìla tmavì hnìdou a mìkkou, jako
by spíše pocházela z nìjakého dávno mrtvého živoèicha, jehož dostal do rukou už pøede mnou prvotøídní koželuh. Byla pružná a jemná bez vrásek. Dokonalá.
„Jseš fajn.“
Zdálo se, že ji chvála tìší. „Udìlám, co budeš
chtít,“ vydechla.
„Mmmm.“ Dostala mì. Neumìl jsem si øíct,
co pøesnì po ní chci. Alespoò ne nahlas.
Nemìla na sobì ani chloupek. Vodopád vlasù
na jejím temeni vypadal jako paruka. Když ho ale
projela dlouhými zahnutými nehty, vidìl jsem,
že jsou u koøínkù rubínovì èervené. Dotýkal

jsem se èistého tìla bez rituálních jizev a tetování. Pouze pravý kyèel nesl znamení cechu.
Nestaèila se ani zadýchat, vyklouzla a pohlédla mi zblízka do oèí: „Chceš ještì jednou?“
Bylo to rychlé a konvenèní. Jako úvodník
z obrázkového èasopisu. Ani jednomu z nás to
nic neøeklo. Na tváøi mìla stále stejný úsmìv –
ten, který mì zprvu tak vzrušoval a nyní… Co
znamenal – byl to skuteèný úsmìv, nebo spíš posmìch?
„Èekal jsem, že budeš lepší,“ zaútoèil jsem
radìji první.
„Dìlala jsem, cos’ chtìl. Musíš si øíct, zlato.“
„Mìlas’ víc chtít, abych ti o to øekl.“
„Záleželo pøece jen na tobì.“
„Ale já nikdy nevím, co vlastnì chci…“
„Tvùj problém.“
Nikdy jsem si na ženskou nahotu nezvykl.
Má v sobì podivnou magii, která mne oslabuje.
Zøejmì proto, že nevím, jak všechno, co je uvnitø
ní, funguje. Nechávám na nich, aby si vybraly,
kam sáhnout, kterým knoflíkem na mnì pootoèit,
abych byl nakonec vyladìný do patøièného stavu

extáze. Nepovedl jsem se tomu, kdo mì sestavoval. Funguji sice perfektnì, ale jen v cizích rukou.
Po pùlnoci mìsto vstalo. Poulièní lampy odspoda
ožehly mraky a kovový smog odrazem osvìtlil
propasti mezi stìnami domù jasnìji než slunce.
Ulice køižovaly Miltonovy koráby. Sedìly na
vzduchových polštáøích jako upejpavky na okrajích sametových køesel a majestátnì sunuly své
kolébavé zadky po zvíøeném prachu neèistìné
dlažby.
V pøedzahrádce baru zasedl chumel Èíòanù,
který si odskoèil z prádelny naproti, aby pøes
pøestávku usrkával z velkých Malhetnù.
Prostì den, jaký má být.
Krámy otevíraly. Kovové møíže rachotily.
Mìsto dunìlo, jako by zvuk šel pøes zesilovaè vybuzený na maximum.
Vypulírovaný køíž z ryzího støíbra se blyštil
na Námìstí sv. Pavla a jeho ramena spojující sever s jihem mi naznaèovala smìr ke kutlochu,
v nìmž jsem prožil poslední léta.

Nepochopitelnì jsem zatoužil po tom srazit
se svým šéfíkem. Podívat se, jak se mu daøí, a pøitom prozøetelnì uložit èerstvì získané vìdomosti
na svùj osobní disk se zámkem. Nìjak jsem pøestával vìøit ve spolehlivost mozku. Chlastu, který
jsem dennì potøeboval, bylo pøespøíliš.
A také už jsem nechtìl utíkat. Uvìdomil jsem
si, že vìèným couváním ztrácím cenu. Prostì
jsem si potøeboval dokázat, že nejsem beznadìjný slaboch, a stálo mi to za to, pøestože mì žaludek od cesty zrazoval.
Náš starý dùm ojetý bruskou èasu od základù
až po støechu vyvolával vzpomínky. Kulkami
otluèená omítka. Pøíkré schody, které se tolik
osvìdèily pøi noèních útocích konkurence. Pevné
dveøe s dnes již vykopnutým zámkem a za nimi
místnost holá jako novorozenì.
Klaris sedìla za stolem a bradu si podpírala
dlanìmi. Sklenìné oèi jí visely z lebky na tenounkých nitích. Radìji s nimi ani nepohnula.
„Èau, dìvèe.“
„Chcípni.“
„Kdepak máš Klifa?“

„Zmiz.“
Osvìdèený stereotyp rozhovoru.
„Mám se ho bát, anebo nedostatkem žrádla
zeslábl?“
Houby jí záleželo na tom, že jsem ve formì.
Odplivla si na stùl a couvla do své prázdnoty. Na
listu pomaèkaného papíru ležely dva poslední
kopeèky šòupavého driáku, které ještì nepobídla
brèkem ke vstupu do èelní dutiny. Hlídala si je
dlouhým pohledem.
Klif zkamenìl na židli ve vedlejší místnosti.
Se zoufalým výrazem hypnotizoval antikvární
láhev oblých tvarù, které se již nìkolik desítek let
nenosily. V narùžovìlém láku v ní plul záhadný
modrofialový objekt.
„Klife.“
Zdvihl oèi. Tváøe mu na lícních kostech plandaly jako ušlé a svraštìlé balonky.
„Co tu dìláš, ty zmetku?“
„Poøád stejnì srdeèný.“
„Zabít tì je málo.“
„Tak se mìj k dílu.“
Vypadal uboze. Hodnì uboze. Daleko víc než

já. Svaly, na kterých si tolik zakládal, mu v té
odevzdané pozici spíše pøekážely. Jako by mìl
o mocný biceps na pravé paži klopýtnout. Anebo
mi také ta vymakaná hromada masa pøipadala tak
tìžká, že by ji v pøípadì potøeby nedokázal ze
stolu ani nadzdvihnout.
„Lezeš mi na nervy,“ zavrèel.
„To poøád, a spíš než já za to mùžeš ty.“
Neurèitì zachrèel a obrátil pohled k záhadné
lahvi.
„Pamatuješ na Dika?“ zeptal se.
„No jasnì, slavnej kámoš, samá ruka, samá
noha. Za ochranu mu platila vìtšina øeznictví
v italský ètvrti. Proè?“
Ukázal bradou do lepkavého láku: „To je
z nìj.“
„Kruci.“
„Varování. Pravá ledvina.“
„Odkud to pøišlo?“
Pokrèil rameny.
Pùlmìsícový útvar se opíral o jeden z koncù
a kolébal se ze strany na stranu. Lesklý povrch
vazivového pláštì pokrývaly bìlavé skvrny

a pukliny, ze kterých jako jemný dým unikala nachová kapalina vytváøející oblé keøíèky kolem
tkánì v rozkladu.
„Ty máš strach…“ popíchl jsem jej.
Nevyvracel mi to.
Sklonil jsem se nad páchnoucím akváriem,
abych je prozkoumal blíž. Obyèejná láhev, kterých bylo ve starožitnictví na tucty, nic výjimeèného. Hrdlo a pøes nìj pøetažený ètverec plastu
zajištìný gumou.
„Jak víš, že to je právì z Dika?“
Ukázal na miniaturní štítek ze zlaté fólie se
špatnì èitelným plastickým nápisem. Pøejel jsem
ho špièkami prstù a jednotlivá písmena mi
vklouzla pøímo do mozku.

SV. DIK
„To je relikvie,“ vyrazil jsem ze sebe.
Nechápavì zavrtìl hlavou.
„Svatý ostatek. Rozesílá je církev Jürgena
Zweiga.“

„A proè ji poslali právì mnì?“
„Chtìj, abys byl lepší.“
„Lepší?“ opakoval nevìøícnì.
„Doufaj, že tì tím pøedìlají. Že se obrátíš na
pravou víru.“
Chvíli pøemýšlel. „Je jich hodnì?“ zeptal se
vìcnì.
„Dost.“
„Asi proti nim nemám moc velkou šanci?“
„To tedy ne.“
Zatøásl sklenicí, až její obsah narážel na stìny: „Svatej Dik… Myslíš, že je doopravdy svatej?“
„Oni si myslí, že ano.“
„A ty?“
Napadlo mne, že pøi své kondici jim musel
vydržet dost dlouho: „Za života neudìlal nic dobrýho, ale asi na tom nìco bude…“
„Myslíš, že… ten Zweig… èeká, že mu dám
nìjak vìdìt, jak jsem se rozhodl?“
„Øek bych, že jo.“
Nespouštìl z pohupujícího se obsahu láhve
oèi. Zmìnil se. Byl jsem si tím jistý. Takového

jsem jej neznal. Minimálnì z poloviny byl pøesvìdèený.
„Já si to ještì rozmyslím,“ øekl sotva slyšitelnì.
Kecy. Nebylo co. Tušil jsem, že s ostatkem
sv. Dika pùjde i spát, jen aby Zweigovi dokázal,
že je na jeho stranì. Vìøil. Už vìøil.
Zanechal jsem jej jeho nové hraèce. Nebylo nijak
obtížné vysledovat, co u nìj pøevažuje, zda nábožné vytržení, anebo strach.
V kumbále za kuchyní jsem nahodil jistiè
a pustil šťávu do svého miláèka. Chvìl se mu obraz, když si do pamìti po dlouhé pøestávce opìt
hustil systém.
Projel jsem mu spouštìcí dávku a zavedl do
ní nový pøíkaz definující teleport. To nejlepší pro
naše spojení. Parametry na maximu. Do pamìti
mu vedl otvor laènící po mé blízkosti.
Odpálil jsem ty typicky uvítací hlášky pøedehry pøenosu a soustøedil se na skoøepinku kostí na
spáncích. Komunikaèní gel jemnì svìdil a guma

unašeèù je oblípla tìsnìji než má kùže se dvìma
hlubokými vráskami.
START ÈAS: 00:00:00

Mozek mi rozehrávaly vibrace nabíhající hyperbolicky na provozní frekvenci. Pøetøásaly
neurony jako hráè v hrsti sklenìné kulièky a vyklepávaly z nich zakódovaná data.
Kurzor na obrazovce se objevoval a mizel se
železnou pravidelností. V zatuchlé místnosti ševelil elektronický šum a karavany informací putovaly na pevný disk.
Reproduktor vypískl.
MÉDIUM JE PLNÉ. MÁM PØENOS UKONÈIT?

„Sakra.“
Nebyl to žádný drobeèek. Mùj verk mu nestaèil. Informaèní bomba mi sedìla v hlavì jako závaží.
„Navezem se do nìèeho vìtšího.“
Prolítl jsem seznam pøístupných uzlù a podle
názvù hledal ryzího uživatele, který nemìl pøedstavu o funkci toho, co používá.
CENTRÁLA TELEFONNÍ SPOLEÈNOSTI

Soubory vìènì v pohybu. Zmìny a doplòky.
Oblast pøehledná stejnì jako poušť v bouøi.
Upnul jsem se na své dílo. Prohrábl jsem
mozkové závity a spustil pøepis znovu od zaèátku.
Vypískl jsem svou horkou dávku do sektorù
se zkolabovanými programy. Celkový nepoøádek v knihovnách mne ubezpeèoval v tom, že
jednám promyšlenì. Veškeré zmìny zde probíhaly živelnì. Koordinátor neexistoval.
Ulehèilo se mi. Už jsem se nemusel spoléhat
jen na svùj mozek.
„Konec.“
Zhasl jsem svého kámoše. Uspal jsem ho jedním jediným tvrdým cvaknutím vypínaèe.
Táhlo mì to ven. Prošel jsem kolem Klifa, který
na elektrické plotnì pálil voòavé koøení. Kleèel
na kolenou a èelem mlátil o chromový rám ovládacího pultu. V koutku mi uvízl obraz Klaris, jejíž oèi i s hlavou skonèily s definitivní platností
na stole. Rozplácla se na nìm a sny se jí brouzda-

ly v barevných pleskancích oblých tvarù kdesi
mezi rájem života a rájem smrti.
Z mìsta mì vyvezl jeden z Miltonových korábù
s prosezeným sedadlem a s ulomeným ovladaèem okénka. Jeho majitel provozoval v pøední
èásti vozu bufet, který mì svým rajským pachem
témìø uspal. Nerad mluvil, a tak vùz na okraji
prašné cesty zašlápl tak tvrdì, že jsem spadl ze
sedadla. Vyklopil mì na okraji tovární ètvrti
a odplul v chuchvalcích bìlavého dýmu.
Sešel jsem po køovím zarostlém nájezdu dálnice a u hranièního kamene uhnul na horskou
stezku. Sklánìlo se nad ní nìkolik jehliènatých
vìtví meloucích se ve vìtru. Balzám na pocuchané nervy.
Ve stínu pokroucené borovice sedìl chlápek,
který na mne èekal. „Pán s tebou,“ pozdravil. Ve
vzduchu se vznášela sladká vùnì hašiše.
„I s tebou.“
„Máš?“
Patøil ke Kaligherovì partì.
„Opat se nemùže doèkat?“

Zdvihl oboèí: „Každý z nás má touhy, které
se neosvíceným mohou zdát høíšné.“
Musel jsem se pousmát: „Jednoduchá omluva
pro církevní hodnostáøe.“
„Já bych náš zájem nepovažoval za nedoèkavost, ale za znamení toho, že organizace pracuje
dobøe.“
Vstal a kráèel krok pøede mnou. Kožené sandály mu pleskaly o nahá chodidla.
Pøes rameno øekl: „Jsi první.“
Šplhali jsme vzhùru po úzké rozbahnìné cestì, která se toèila po úboèí hory. Zpoèátku jsem
dokázal držet tempo svého prùvodce, ale se stoupajícím pøevýšením jsem se stále èastìji zastavoval, abych tìlu dopøál nìkolik hlubokých nádechù øídnoucího vzduchu. Vystoupili jsme nad
smogovou poklièku mìsta, které zmizelo pod
èervenofialovým pøíkrovem výparù, a doutnající
jarní slunce nás ožehlo horoucími paprsky. Rozpalovalo støíbrné kování mého odìvu, jenž se mi
zaèínal vpalovat do pokožky. Valící se pot mì
štípal pod tìsnou koženou košilí, která ho již nedokázala vsáknout.

Mnich zùstal stát na jedné z prostornìjších
plošin a ohlédl se. „Teï oèisti své tìlo,“ požádal,
„zbav se všeho, co tì tíží.“
Beze slova jsem rozepjal opasek, který mi
svou vahou stáhl kalhoty až ke kolenùm.
„Sundej je.“
Odkopl jsem boty a holými chodidly sešlapal
rolující se nohavice na zem.
„I košili, všechno.“
Poslechl jsem jej.
„Kde máš tu vìc?“ ptal se.
Pøejel jsem dlaní po èele: „Tady, uvnitø.“
„Postaral ses’ i o sebe,“ konstatoval.
Chytrák Zweig. Jistil mùj život. Cenu jsem
pro nì mìl jen živý.
„Svou nahotu zahalíš ještì pøed veèerem,“
øekl mnich. „Pøenocujeme v poustevnì ve tøech
tisících.“
Vracel jsem se zpìt do kláštera jako dítì.
„Proè to všechno?“ ptal jsem se.
„Musíš být nezajímavý, ubohý,“ vysvìtloval,
„tak nikdo nepozná, že neseš nìco cenného.“
Do chodidel mne bodaly ostré kameny a pøi

pádu jsem si bolestivì odøel koleno. Se setmìním
jsme dorazili k chýši vystavìné v puklinì skály.
Celý špinavý a rozlámaný jsem padl na lùžko
z praskajících vìtví.
Cesta byla u konce. Následující den jsem stál
opìt na stejném místì jako pøed nìkolika týdny.
Tìžko spoèítat, kolik mých mozkových bunìk odumøelo za tu dobu po zaplivaných špeluòkách. Likvidoval jsem je po tisících. Pøesto jsem
byl mnohem moudøejší. Mé znalosti se staly zkušenostmi.
Krèil jsem se v ohnisku opatových pohledù.
A on ke mnì shlížel ze svých výšin laskavì:
„Slyšel jsem, žes’ získal to, pro co jsem tì poslal.“
Mezi námi byl stùl a dubová deska s hrubými,
ale èasem zaoblenými lety se zdála být širší nežli
moøe.
Kývl jsem.
„Koneènì dosáhneme poznání, po nìmž toužíme léta.“

