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Oba psi sledovali svého pána s novým respek
tem. Rex olizoval krev prýštící z desátníkova hrd
la. Provinile po očku sledoval Rónana.

Fuj je to! Pojď sem. Rex přiklusal s  rudým 
čumákem u země a ostražitě pokukoval po obou 
psech. Amálka stále seděla na zemi a rukama si 
zakrývala uši. Rónan se k tomu bobečku smutku 
sehnul a zvedl ji. Připadala mu hrozně těžká. Do
provázen třemi psy se vydal domů. Snad ho nohy 
unesou, měl je jako z gumy.

Proč jsi to udělal? Chápeš, co tím zase spustíš?
Rónan ty otázky zahnal jako otravnou mouchu. 

Měl celkem jasnou představu, co udělal a co mož
ná spustí. Objeví se tu další Němci a začnou pro
česávat lesy. Možná ho i donutí zvednout kotvy. 
Nebylo by to poprvé. Ale zatím toho nelitoval, za
tím se cítil, jako by se probudil po dlouhém zim
ním spánku.

Podíval se na holčičku, která se mu natřásala 
v náručí. Vrátila mu pohled. Natáhla ruku a zvě
davě si sáhla na jeho ošlehaný obličej.

Ženský, vy mě vždycky spolehlivě dostanete 
do průseru…

Moc, kterou právě probudil, ho zahřívala jako 
malá kamínka. Ano, je na čase opět se zapojit 
do  chodu světa, trochu protáhnout ztuhlé svaly 
a zažít nějaké to dobrodružství. 

4

Gerhard se nemohl hýbat. Pokoušel se otevřít 
oči, ale hned je měl plné hlíny. Snažil se nadech
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nout, ale do úst se mu nahrnula zemina. Chutnala 
po shnilém mase.

Výbuch ho odhodil hodně daleko, na to si jasně 
vzpomínal. Zasraná sabotáž! Za tohle ta sběř za
platí. Sabotáž uprostřed dávno pokořené Varšavy!

Zkurvený partyzáni! 
Opět se pokoušel pohnout, mohl však hýbat jen 

prsty; cítil mezi nimi vlhké hrudky hlíny.
Plíce ho začínaly pálit a Gerhard poprvé dostal 

strach. Co když ho vyvržená zemina pohřbila zaži
va? Co když se udusí? Takhle ne… takhle si smrt 
nepředstavoval…

Začal sebou panicky mlít.
Najednou ucítil pohyb. Bylo to kdesi nad ním. 
Našli ho! Věděl, že na německé vojáky je spoleh. 

Cítil, jak zuřivě hrabou, za okamžik mu lýtka ova
nul čerstvý vzduch. Dotklo se ho cosi vlhkého, mož
ná čumák německého ovčáka. 

Už je to dobré, uklidňoval se v duchu, přestože 
se pálení z plic rozlévalo do celého těla. 

Vlhký čumák se přesouval dolů po jeho lýtku 
a drápy z jeho nohy odhazovaly zbytky hlíny. Drá
saly mu kůži, ale to nevadilo, věrný německý ovčák 
se jen snaží zachránit kamaráda v nouzi…

Pak se však do Gerhardova kotníku zaťaly zuby. 
Cítil, jak praská kost. Co, cítil? On to slyšel!

A už ho tahali ven. Gerhard řval a do krku se 
mu hrnula hnilobná zemina, připadal si jako kře
ček, který si dělá zásoby na zimu. To zvíře ho neur
vale tahalo za nohu. Sice ho dostávalo z mělkého 
hrobu, zároveň mu však drtilo kosti. 

Vytáhlo Gerharda na světlo boží takovou si
lou, že vyletěl do vzduchu a dopadl několik metrů 
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od vyhrabané jámy. Konečně otevřel oči a uvědo
mil si, že tohle světlo není tak úplně boží… Potom 
se zadíval na pahýl pravé nohy a nesmírná bolest 
se k jeho neskonalému údivu zdvojnásobila. Vřís
kal jako novorozenec (kterým v podstatě byl, ale 
to si uvědomí až mnohem později) a vytřeštěně 
se rozhlížel po medikovi, který mu do těla vpraví 
morfium.

Místo toho však spatřil tu věc, která ho vyhraba
la, a řev mu odumřel v hrdle. Alespoň na chvíli.

Německému ovčákovi se to nepodobalo ani ná
hodou, spíš to vypadalo jako zmutovaný divoký 
kanec. I když rozměry se to blížilo spíš nosorožci. 
Obluda se na něj řítila a z tlamy jí vykukovaly prs
ty Gerhardovy pravé nohy. Vcucnula je jako špage
ty. Blížilo se to neuvěřitelnou rychlostí, pod údery 
kopyt se otřásala země. Už to bylo u něj, páchnou
cí tlamu rozevřenou dokořán.

Takové zuby žádné prase nemá, poznamenala 
nezúčastněně analytická část Gerhardovy mysli, 
na kterou byl vždy tak hrdý.

Avšak místo aby mu divočák serval obličej, trhl 
sebou vzad. Až nyní si Gerhard všiml, že má kolem 
krku obojek. Roztřeseně si kryl obličej a obluda 
se na něj marně sápala. Tunový divočák se vzpí
nal na provaze a zarýval kopyta do hlíny, něco ho 
však nemilosrdně odtahovalo. Pak se objevila ob
rovská svalnatá postava a Gerhard si uvědomil, že 
na opačné straně vodítka rozhodně nestojí člověk.

„To není možné… To není možné,“ šeptal stále 
dokola. Evidentně se však mýlil.

Obr měřící minimálně tři metry poplácal zrůdné 
prase po boku a do mordy mu vhodil nějaký paml
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sek. Odváděl divočáka na napnutém provaze, pra
se se po Gerhardovi mlsně ohlíželo, ale pokaždé, 
když se snažilo otočit, obr jím trhl.

Není to obr, napomenul se v duchu Gerhard. Měl 
bys ho nazývat pravým jménem.

Ne, to není možné, tohle není realita! Je to ha
lucinace. Až o tom budu vyprávět kamarádům, 
potrhají se smíchy…

Gerhard do té nadějné myšlenky zaťal nehty 
a odmítal ji pustit. S námahou odtrhl zrak od po
stavy, která si do kroku pohupovala ocasem jako 
nějaký lev na savaně, a věnoval se vlastním pro
blémům. Bolest se vrátila a v  tupých vlnách vy
střelovala až ke kyčli. Měl by si nohu ovázat, ale 
uvědomil si, že je nahý. A tak si jen nohu držel kus 
nad krvácejícím pahýlem a s  pohledem do nebe 
tiše kvílel.

Do nebe, jak ho znal, to mimochodem mělo dale
ko. Sice po něm pluly mraky, ale nebyly to bílé na
dýchané polštáře pod blankytně modrou oblohou. 
Byly to šedé chuchvalce pod odpornou žlutou klen
bou posetou hnědočernými skvrnami. Celé nebe 
zářilo, takhle by to mohlo vypadat, kdyby se Země 
dostala velmi blízko Slunci. Gerhard nebyl žádný 
fyzik, i on však věděl, že v takové blízkosti by se 
každá planeta už dávno vypařila. A tady je přitom 
zima, uvědomil si náhle. Pod tíhou tohoto nového 
zjištění se celý roztřásl.

Nemělo by být v Pekle horko?
Obr se k němu vracel.
Ale no tak, Gerhardíku… zaslechl hlas své babič

ky. Nazývej věci pravými jmény. Není to obr, ale…
„Ďábel,“ vydechl nahlas.
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Ano, měl všechno. Dvojici rohů, které se stáčely 
vzhůru, ocas s chlupatou špičkou… Jen ty farmář
ské lacláče a zablácené holínky k tomu obrazu ně
jak neseděly. 

Ďábel vedle něj přidřepl a Gerhard se snažil 
vzpomenout na nějakou modlitbu. Jako z udělání 
se mu žádná nevybavila. Jeho obličej uchopila mo
zolnatá ruka se šesti prsty a natáčela ho do stran. 
Pekelník si ho prohlížel. Roztahoval mu údy a hod
notil jeho svaly, o pahýl pravé nohy sotva zavadil 
pohledem. 

Gerhard si zase prohlížel jeho. Jednoduše z něj 
nedokázal spustit oči. Ďábel měl širokou masitou 
tvář a Gerhardovi připadalo, že v  ní má víc mi
mických svalů než člověk; místo nosu měl jen dvě 
štěrbiny, chyběly mu uši, místo kterých měl jen ta
kové rybí dírky; a lebku měl dokonale lysou. Obklo
povalo ho pižmo, ze kterého se Gerhardovi zvedal 
žaludek. Nejzvláštnější však byly jeho hluboko po
sazené oči. Zorničky žlutě žhnuly, jako by za nimi 
plál mohutný oheň.

Najednou si Gerhard uvědomil, že ho noha pře
stává bolet. Vysvětloval si to hrůzou z pekelného 
stvoření a z toho, kde se ocitl…

Je to halucinace! opravil se v duchu.
Krátce se podíval na pahýl. Přestával krvá

cet a stahovala se kolem něj jemná růžová kůžič
ka. Než si to Gerhard stačil sesumírovat, popadl 
ho pekelník za krk a vhodil do pytle páchnoucího 
po výkalech. Pevně ho zavázal a pohodil na jakou
si hromadu.

Zaskřípala kola a povoz se rozjel. Gerhard se 
otřásal a propadal mezi ostatní předměty na kor



31

InfeRIum

bě. Najednou zaslechl zasténání. Potom kdesi pod 
sebou ženský pláč. V  prostoru se ozvalo: „Kriste 
Pane na nebesích, chraň nás od všeho zlého…“

Ne! Nejsem po smrti! Tohle není Peklo! snažil se 
sám sebe přesvědčit. Vždyť jsem si ho ničím neza
sloužil…

5

Samael osobně podpálil hranici s dědečkovým tě
lem. Na pozemcích se nenacházel jediný vrt věčné
ho plamene, a tak musel oheň rozdělat. Plameny 
však rychle zachvátily celou hranici. Když dosáh
ly na dědečkovo tělo, zmohutněly a změnily bar
vu z modré na karmínově rudou. Později z popela 
vyhrabe lebku s rohy, připevní na ni zlatý odlitek 
posmrtné masky a pověsí ji k ostatním předkům 
na stěnu obývací síně.

Podle tradice následovaly smuteční zápasy do
bytka. Lidští samci byli vyzbrojeni motykami, ji
miž během dne okopávali záhony. Za halasného 
povzbuzování démonů bojovali urputně a jeden 
druhému se snažili prorazit lebku. Jsou to jen 
tupá zvířata, netuší, že vítěz – tedy nejsilnější 
kus – bude jemně vyuzen a po setmění servírován 
přibitý na kříži, kdy si z něj budou démoni odkrajo
vat, dokud z jeho údů nezbydou oholené kosti. 

Smuteční hostina se pro velké množství hos
tů pořádala pod širým nebem. Klenba oblohy bě
hem dobytčích zápasů ztmavla a její temné skvrny 
se proměnily ve shluky hvězd. Když vítěze klá
ní prošpikovali aromatickým kořením a pově
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