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Odvážná čtenářko, 
udatný čtenáři,

vítejte na „palubě“ nové Epochální antologie nazvané příznač
ně Ve stínu apokalypsy. Těší mě, že jsem byl opět demokraticky 
zvolen (sám sebou), abych zpříjemnil těch pár stránek, než se 
dostanete k prvním skutečným příběhům, a zároveň vyzdvihl 
práci dua editorů, kteří stojí za touto povídkovou sbírkou. Jak 
už jste jistě pochopili, začínat tuto knihu od předmluvy mož
ná nebyl úplně ten nejlepší nápad ve vašem životě, ale nedá 
se už dělat nic jiného než se obrnit trpělivostí a pokračovat 
ve čtení. Mohu vás ujistit, že Ježíš to na Křížové cestě měl 
o dost horší. A mimochodem, pokud by vám snad přívlastek 
„Epochální“ přišel jako příliš bombastický, mějte na paměti, 
že je pouhým označením faktu, že povídkovou sbírku vydá
vá Nakladatelství Epocha. O tom, zda je kniha skutečně epo
chální, rozhodnete samozřejmě až vy sami. Tedy, pokud se 
prokousáte předmluvou. Ale aniž bych se pokoušel o nějakou 
podprahovou propagandu/reklamu, mohu slíbit, že na vás už 
zakrátko čeká podivuhodná výprava o patnácti zastávkách, 
během které rozhodně nebudete mít čas ani chuť se nudit. 
Ostatně jak by také ne, když máte v rukou nástupkyni loňské, 
velmi úspěšné povídkové sbírky Ve stínu Říše (2017).

I pro tu jsem připravoval předmluvu, přičemž jsem ale 
předpokládal, že se jedná o jednorázovou záležitost – výbor
ný nápad, jež zůstane osamocen, jakmile si duo editorů uvě
domí, kolik mravenčí práce, překážek a stresu je stálo, aby 
se kniha dostala na pulty knihkupectví. Jak ale vidno, těžce 
jsem podcenil megalomanské sklony blofeldovského alter 
ega Borise Hokra a téměř neotřesitelně masosadisticky po
jímanou víru v sebe sama, jež by Leoši Kyšovi mohli závidět 
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i ti nejotrlejší příslušníci NKVD. Oba editoři si totiž úspěch 
prvního počinu, který měl ve skutečnosti náležet hlavně 
zúčastněným autorům, bez jakýchkoli skrupulí přivlastnili. 
A poté, co se několik týdnů vyhřívali a koupali v přízni spo
kojených čtenářů (zde se omlouvám za slovíčko koupali evo
kující nočních můr hodnou představu Borise Hokra a Leoše 
Kyši bez oblečení), jali se kout plány ohledně nové, ještě lepší 
antologie. A protože se jim terorizování ubohých autorů oči
vidně zalíbilo, nedílnou součástí jejich plánů se stalo vytvá
ření seznamu nešťastníků, kteří pro ně budou v  potu, krvi 
a jiných tělních tekutinách psát nové příběhy. V první řadě 
však bylo třeba zodpovědět tu nejdůležitější otázku: Jaké by 
mělo být téma tohoto nového počinu?

Po dlouhém uvažování se pánové Hokr a Kyša rozhodli vy
užít zlatého filmového pravidla druhých dílů, jež hlásá, že po
kračování musí být větší, bombastičtější a spektakulárnější. 
Jestliže byl leitmotivem i jednotícím prvkem první antologie 
nacismus a třetí říše, přičemž na náccích ve všech podobách 
a formách se autoři skutečně vyřádili, pak dvojka musela při
jít s něčím násobně větším a čtenářsky atraktivnějším. A co 
je děsivějšího než hnědá záplava, fanatismus a světová válka? 
Přece APOKALYPSA!!! Ostatně postapo jako žánr se v po
sledních letech rozvíjí, tak proč toho nevyužít?

Člověk je totiž jedním z  mála tvorů, který si uvědomuje 
vlastní smrtelnost. A místo toho, aby se snažil prožít život 
co nejpříjemněji, věnuje spoustu času vymýšlení těch nej
apokalyptičtějších scénářů, jež s patřičnou mírou expresivi
ty a morbidní zvědavosti popisují konec jednotlivce i lidstva 
jako takového. Téma konce světa rezonuje všemi národy 
a lidskými společenstvími. Najdete ho ve starých bájích a po
věstech ztracených v  dávnověku, obsahuje ho skoro každé 
náboženství, ohánějí se jím fanatici, vizionáři i šílenci. A je 
přítomno i v moderní době a žhavé současnosti. Mění se jen 
způsoby a možnosti uskutečnění. Nutno přitom říci, že lid
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Odvážná čtenářko, udatný čtenáři

ská fantazie dokáže být v tomto ohledu neobyčejně kreativní. 
Stačí jen vzpomenout na grandiózní biblickou Apokalyp
su s  dobře známými čtyřmi jezdci, severskou pověst o Ra
gnaröku, kterému neuniknou ani bohové, či hrozbu světové 
jaderné války, jež nás stále ještě nepřestala strašit. A to ani 
nezmiňuji ty tisíce nejrůznějších způsobů, které nám nabí
zí literatura, filmy a hry. Jako by vidina konce člověka děsila 
a fascinovala zároveň.

Naštěstí je tu ale jeden paradox – přese všechny sebezničující 
sklony je lidstvo ve své podstatě velice přizpůsobivé a tvárné, 
což znamená, že i v případě skutečné apokalypsy by jeho zbyt
ky pravděpodobně byly schopny přežít. Třeba jako bytosti, jež 
postoupily na vyšší stupeň existence. Nebo jako primitivní 
mutanti kreténského typu. Možná, že si s touto teorií trochu 
fandím, ale rozhodně je to lepší vyhlídka než definitivní ko
nec završený v nicotě. Ale dost už bylo rádobyfilozofování, 
vraťme se zpět k naší antologii.

Apo a postapo patří v  posledních desetiletích k  oblíbe
ným žánrům nejen v rámci fantastiky. Nabízí totiž jedineč
nou příležitost vyzkoušet si konec světa a zánik lidstva jaksi 
na nečisto, přičemž je omezeno jen fantazií a odvahou svého 
tvůrce. Většinou čtenáře zahrne velkolepě pojatou apokaly
psou plnou roztodivných obrazů zmaru a zkázy, jež navždy 
mění lidskou společnost i člověka samotného. Někdy ale Ar
mageddon přichází plíživě pomalu a takřka nenápadně mění 
svět v peklo, kde se nedá žít, což mnohdy působí mnohem 
děsivěji než blesková katastrofa, jež zasáhne a následně odez
ní. Takže se můžeme setkat s atomovými válkami, které mění 
svět v  radioaktivní pustinu, s  invazemi zmutovaných orga
nismů i  vesmírných kolonizátorů, s opravdovým čertem či 
smrtícími viry… a tak bych mohl jmenovat dál a dál.

To vše jsou ale jen vhodně zvolené exotické kulisy a atrak
tivní způsoby, jak uvést děj do chodu, jež mají rámovat to 
hlavní – příběhy lidí, kteří v  takových světech musejí žít 
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Křižáci jdou do nebe
Říkali mu Kůra. Jako kluk skončil s rypákem v ohni a kvůli 
znetvořenému obličeji už mu nikdo neřekl jinak. Nevadilo 
mu to – když se nad někoho postavil a trval si na svém, 
kdekdo raději poslechl.

Nikdo se nechtěl dívat do jeho tváře.
Nikdo se zdravým rozumem.
Proto ho dost překvapilo, když se nad ním sklonil rytíř 

v morové masce a skrz očnice nad dlouhým ptačím zobanem 
mu upřeně a dlouze hleděl do očí.

***

Oblohou pluly šedivé mraky. Vzduch čpěl dusivým kouřem, 
deštěm a hnilobou.

Ale hnilobou čpěl posledních pár let celý svět.
Ani koření v masce nedokázalo ten zápach přebít. Nákaza 

byla příliš silná – přesto se neodvážil masku sundat. Možná 
právě ona mohla za to, že ještě žil.

To už něco muselo znamenat.
„Co jsi zač?“ zeptal se ramenatého ohavy. 
„Jsem Kůra.“
„Hloupé jméno.“
„Sám jsi hloupý.“
„Aspoň nemám na krku fialové boláky.“

***
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A tak Kůra zjistil, že i on je nakažený Černou smrtí.
Že ani jemu Bůh nevěnoval svůj úsměv.
Ale Bůh se posledních pár let neusmíval skoro na niko

ho. Mor proletěl Evropou a zanechal za sebou vybydlené 
kraje, opuštěná města a rozpadající se hrady. Proletěl i čes
kým královstvím a daroval peklu žebráky, měšťany, urozené 
i nejurozenější – včetně samotného krále, jenž ani na nově 
budovaném hradě, který nesl jeho jméno, nenašel bezpečí. 
Jen málo vyvolených se mělo dočkat spasení.

„Zabij mě,“ sykl Kůra. „Dělej.“
Neznámý musel být anděl. Protože jeho přání splnil bez 

váhání a rychleji, než se Kůra stihl rozmyslet, a než by ho 
strach ze smrti donutil škemrat o milost.

***

Štěpán ze Džbánu se zvedl od mrtvého hromotluka a o jeho 
rozedrané šaty otřel dýku od krve. Velmi pečlivě.

Věděl, že nemoc se přenáší krví.
A kromě toho taky vodou a nejspíš i vzduchem spolu se 

vším tím smradem, který všude vládl.
„Pane, odpust mi, neboť co činím, činím ve tvém jménu,“ 

zašeptal a nitro se mu sevřelo dojetím z božího doteku. Věřil, 
že jeho modlitbu Pán slyší.

Prohledal mrtvého, prošacoval vak a sebral pár otlučených jab
lek. Jinak u sebe neměl nic. Ale i jablka měla cenu několika životů.

Znovu se rozhlédl kolem.
Tři mrtví, jedna vypálená chatrč a dvě zachráněné ženské.
I ony měly na těle boláky, které je předurčovaly peklu. Ale 

těm nic neprozradil. Měly právo na naději.
Vždyť on sám už přece s pomocí andělů nemoc překonal. 

Proč by nemohl i někdo další?
Ani nepoděkovaly. I když měly za co.
Nejspíš za nimi andělé nepřijdou.
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***

Ty ženské křičely hůř než všichni pekelní démoni dohromady. 
Jejich jekot drásal Štěpánovi uši. 

Vyběhl ze stínu s mečem v ruce. Celá scéna před ním získala 
jasné kontury. Jedna z dívek ležela na zemi, šaty vykasané až 
po bradu. Druhá klečela hned u ní.

Nejošklivější hromotluk stál opodál a smál se. Druhý se na-
kláněl nad ohništěm a z kotlíku vyjídal řídkou kaši s ještě zna-
telnými stébly trávy. Třetí pevně držel ležící ženu a bil ji do tváře.

S tím si to vyřídí jako s prvním.
Skočil a sekl.
Dřív, než si kdokoliv z  těch dvou stihl všimnout, že vpadl 

mezi ně.
Druhého skopl, až spadl naznak do ohniště a svrhl na sebe 

kotlík s vroucí kaší. Stačil rychlý bod, aby věc dokončil.
Ten třetí, s ohavným obličejem, stihl tasit krátký a rezavý tesák.
Třísk! Třísk!
Zbraně o sebe zazvonily jako zvony posledního soudu. Ani 

apoštolové nikdy neslyšeli tak říznou a divokou hudbu.
Pak Štěpán na poslední chvíli uskočil před rychlým protiúto-

kem. To nečekal.
Hromotluk uměl bojovat.
Třísk! Třísk!
Zuby zdobily i čepel jeho meče. Takové škody. Teď to bude 

celý večer brousit!
„Svině,“ sykl a zasypal jej ranami.
Tou poslední mu vyrazil tesák z ruky.
Byl přece jenom šlechtic a rytíř a jako takový uměl bojovat 

lépe než nějaký bezectný pobuda. 
Dokud tomu věřil – žil v pravdě a v naději a svět měl boží řád.
Ničemu jinému už věřit nemohl.

***
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Zatímco ta mladší na sebe navlékala roztrhané šaty, starší za
chraňovala kaši. Vůbec jí nevadilo, že je smíšená s krví.

Štěpán raději odvrátil zrak.
„Co tu děláte?“ zeptal se místo toho.
Mladší ukázala směrem na půlnoc – stejným směrem, ja

kým šel on. Směrem na Housku.
„Aha,“ řekl.
„Ale cestu teď hlídá čert.“

***

Říkalo se, že čerti přišli z východu. Že prokletí pohané, kteří 
pohrdli slovem Božím, přivolali pekelné mocnosti a otevřeli 
bránu do pekla. A z ní vylezli čerti.

Společně s morem postupovali krajem a vybíjeli vše živé. 
Požírali lidské maso a s  ním i duše těch, které Bůh ušetřil 
strašlivé nemoci.

Čtyři jezdci apokalypsy už určitě hřebelcovali koně a uta
hovali řemení u sedel.

Jenže čerti byli vždy dost daleko. Jen ve vyprávění poutní
ků, kteří utíkali před Černou smrtí, aby k umírání našli jen 
mnohem horší místo.

A teď prý jeden čert seděl přímo na dohled od Housky – je
diného hradu, o němž Štěpán věděl, že nemoci odolal, a kde 
měl začít nový svět.

Možná za to mohla kaple, kterou hradní pán nechal posta
vit nad údajnou dírou do pekla, že Bůh tuhle snahu odměnil 
svou ochranou. Možná jenom hrad ležel tak daleko od všech 
stezek, že se tam nikdo z nemocných nikdy nedostal.

Anebo za to možná mohli výborní lučištníci, kteří nikoho 
nevpustili ani na dohled.

Tak či onak, Houska znamenala život a naději. Zatím.

***
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„Není to jen fáma?“ zeptal se nevěřícně ženských. „Čerti pře
ce nejsou takhle na severu.“

„Viděla jsem ho,“ řekla starší, zatímco do sebe cpala krva
vou kaši. „Viděla a na poslední chvíli jsem mu utekla.“

„Čertům nelze uniknout.“
„Kolik jsi jich viděl?“
„Žádného,“ přiznal Štěpán.
„Tak nedělej chytrého.“
Štěpán ze Džbánu se nehádal. Jen pořád nevěřil. Jenže pak 

si uvědomil, že když on spatřil anděly, mohli ostatní klidně 
vidět čerty.

„Jak vypadal?“
„Obrovský. Chlupatý. Zářící oči… jako… jako… jako hadí. 

A na hlavě má dlouhé rohy. Neviděl mě, zrovna rval střeva 
z nějakého chudáka. Jenom díky tomu se mi povedlo utéct.“

Kdo ví, co viděla.
„Kde to bylo?“
„Ve skalách. Ani ne půl den cesty. Možná blíž.“
„A proč jste ještě tady?“
„Kam bychom měly jít? Až odtáhne, půjdeme dál.“
A tam vás zastřelí, pomyslel si Štěpán ze Džbánu s pohle

dem upřeným na morové otoky. Věděly, že umřou? 
Nebo pořád doufaly ve spásu?

***

Nechal je za sebou a rázným krokem vyrazil vpřed.
Neměl na vybranou. Pokud chtěl na Housku dojít včas, ne

mohl hledat okliky. Čert vem čerta!
Třeba šlo jen o přerostlého vlka. Nebo zbojníka oděného 

v kožešinách – byť se to v horkém létě nezdálo pravděpodob
né. A strach určitě udělal své. 

Kdo ví, co viděla.
Kvečeru na to přijde sám.
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***

Procházel lesnatou divočinou. Tenhle kraj nebyl nikdy obyd
lený. Kdo by chtěl žít v takové pustině?

Ostré hroty pískovcových skal čněly na zcela nečekaných 
místech. Přírodní hradby střídaly hluboké strže plné poláma
ných stromů a zvířecích mršin.

Téměř neznatelná cesta se kroutila a šplhala do kopců, aby 
vzápětí zase sestoupila až na dno uzounkých údolí.

Slunce pálilo.
Tady, bez lidí, mu svět připadal normální. Dával mu zapo

menout, že všude kolem vládne smrt. Že svět, jak jej pamato
val z dětství a z otcova vyprávění, je minulostí.

Měl rád přírodu bez lidí. Mor vyhubil nejenom lidské po
kolení, ale i většinu šelem.

Mohl se stát Adamem ve vlastním ráji.
Ta představa jej občas lákala… Než si uvědomil, jak velkého 

hříchu se dopouští. Takové myšlenky nepříslušely muži vyvo
lenému Bohem. Jako důkaz jeho pochybení narazil na další 
rozbořené domy. Další osada, v níž nikdo nepřežil. Další osa
da, na niž udeřila tvrdá pěst apokalypsy.

Na chvíli zpomalil, aby nevběhl do pasti.
Od doby, kdy zemi vládla smrt, měl život cenu pár potluče

ných jablek. Těch, které nesl v torně, když je sebral ohavnému 
hromotlukovi.

Nehodlal být dalším z těch, kteří za ně zaplatí krví.
Ale tady nikdo nežil. Mrtvolný puch už skoro odvanul.
Obešel osadu po jejím okraji, skrytý ve stínu lesa, a pokra

čoval dál.
Krátký záblesk klidu odezněl.

***
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Kvečeru narazil na stezce na stopy. Celkem čerstvé.
Kopyta a rýhy od vozu.
Otisky několika škorní.
Zůstal chvíli bez hnutí a naslouchal, ale neslyšel nic než 

hukot větru v korunách. Žádní lidé, žádný dusot, žádné vr
zání kol.

Když došel k ohybu cesty a nahlédl za zatáčku, pochopil, 
proč nic neslyšel.

A taky uvěřil, že baba si možná nevymýšlela.

***

Vůz ležel převrácený na bok. Z mezka, který jej táhl, zbyla jen 
zadní kýta a roztrhané maso, úlomky kostí. A krvavé krůpěje, 
jež pokrývaly okolní stromy.

S vozem šli tři nebo čtyři vojáci.
Štěpán jenom odhadoval podle počtu utrhaných končetin.
Přímo pod nohama měl jednoduchou přilbu s  nánosní

kem. Roztrženou ve dví.
Chvíli na ni hleděl bez hnutí a snažil se uvěřit. A pochopit.
Ale jiné vysvětlení nenašel.
Musel to být opravdu čert.

***

Nikde ho neslyšel.
Ani neviděl.
Opatrně sejmul morovou masku.
A ucítil neznámý puch. 
„Kriste pane,“ zašeptal ohromeně.
Ten strašlivý smrad totiž nepřipomínal nic z toho, co kdy 

cítil. Trochu nasládlý a trochu hořký. Palčivý a štiplavý. Měl 
v sobě něco z neznámého koření, čpěl po síře a pálil v nose 
jako oheň.
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Rozhodně nešlo o nic lidského.
„Panno Marie, ochraňuj mě,“ vydechl.
Bál se. Bál se jako nikdy. A to už zažil hodně: Viděl, jak 

umírají lidé kolem něj. Sám ležel s horečkou a cítil, jak mu 
na těle pukají boláky, a hnis stříká na všechny strany. Třásl 
se hrůzou, když tehdy konečně procitl a přečkal všechnu tu 
bolest, protože netušil, zda znovu moru nepodlehne. 

Ale nic z toho ani zdaleka nepřipomínalo panický děs, jaký 
cítil nyní. 

Pokud byli skuteční čerti, peklo doopravdy otevřelo své 
brány a svět propadl zkáze. A  také to znamenalo, že dotek 
anděla, který považoval jen za horečnatý sen, mohl být sku
tečný. 

Ocitl se mnohem blíž zatracení než kdykoliv předtím.

***

S šíráním znovu popadl dech a vyrazil opatrně vpřed.
Velmi, velmi opatrně.
Krok za krokem, jako když chodíval na lov vysoké.
Obešel vůz. Opatrně překročil pahýl ruky. Na utrženém 

prstu vězel ještě stále železný prsten.
Pak si všiml dalších stop.
Neskutečně velikých. Se sedmi pařáty. Nemohly být od žád

ného božího tvora…
Puch náhle zesílil.
A pak…
Štěpán zastavil nutkání zvracet. Kyselá šťáva mu zaplnila 

ústa. Zprudka se nadechl. Stál bez hnutí, skrytý za stromem, 
a modlil se k bohu, aby nevydal ani hlásku.

Protože čert stál jen kousek od něj a požíral něco, co nej
spíš ještě ráno byl mnichem.

***
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„Tvorové pekelní. Strašliví. Zlí,“ slyšel o nich vyprávět Dalibora 
z Housky. „Slyšel jsem, že mocnou říši Mongolů rozdrtili během 
jediného roku. A že zcela ovládli horké země Saracénů.“

Tehdy ty historky poslouchal s úsměvem.
Čerti přece přišli jenom do míst, kde žili pohané.
„Když vstoupili do Svatého města, radovali se všichni křesťa-

né. Při té zprávě Pražané tančili v ulicích a radovali se. Hovada 
tupá. Prý konečně pravý trest pro ty pohanské psy, kteří znesvě-
tili Boží hrob.“

Jenže pak v Janově a v Marseille zemřeli první lidé s fialo-
vými pupeny na těle. A záhy další a další lidé na obchodních 
stezkách. Ve městech. Na královských hradech. Ve vsích. V za-
pomenutých osadách odříznutých od světa.

Všude.
Konec světa patřil všem, nejenom pohanům. I křesťané 

zhřešili.
„Nepřijdou sem,“ říkal ještě Dalibor z  Housky. „Mají rádi 

teplo, tak zůstanou na jihu. Určitě. Jakmile mor ustoupí, křes-
ťané povstanou a Boží mír zavládne na celém světě.“

Jistě, že to říkal. Protože věřit ve šťastný konec chtěli všichni. 
Zvlášť na Housce, kde očekávali příchod Pána v nejbližších 

dnech.

***

Měřil aspoň dva sáhy. 
Kožešina se vlnila ve větru, přestože žádný nevál. I na tu 

dálku cítil, jak z něj sálá horko – pekelný žár, který měl spálit 
svět na uhel.

Obrovské tlapy. Na každé z nich sedm kloubovitých pařátů 
s neskutečně dlouhými drápy.

A rohy, zakroucené a oslnivě rudé.
Když čert rozevřel tlamu, Štěpán pevně zavřel oči.
Tenhle tvor nemohl přijít odjinud než z pekla.
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Když jsem toho kluka zahlídnul poprvé, černou skvrnu 
ve všem tom sněhobílu, myslel jsem, že se mi jen zdá. Jako 
když se člověk dlouho kouká do slunka. Zastavil jsem a do
volil si pomalu, zhluboka se nadechnout. Každý kousek 
odhalené kůže štípal, pára, která mi stoupala od pusy, jako 
by ve vzduchu rovnou zamrzala. Hadry jsem měl promoče
né potem. Funkční soupravu jsem musel svlíknout v  Hra
disku, protože byla od krve. A mít na sobě krev, to byla  
konečná.

Promnul jsem si oči a uvědomil si, že už tu malou čer
nou skvrnu nevidím. Nejspíš jsem si ji fakt jen představo
val. Když jsme se prodírali čerstvou vrstvou sněhu a on 
tichounce praskal jako v nějaké zkurvené pohádce, napadlo 
mě, že jsme možná poslední lidi v téhle části země. Od toho 
somráka v Hradisku jsme nepotkali človíčka. Asi jsem ho 
neměl zabíjet – a určitě jsem přitom neměl nadělat tolik 
svinstva –, ale do prdele, zkusil to první. A když jsme pak 
našli tu jeho noru a v ní rozvěšené kusy masa, došlo nám, 
že by ten dobrý muž jen u zabití nezůstal. Většina lidí, která 
v Hradisku přežila Skokany, skončila v jeho žaludku a já se 
nemohl rozhodnout, co z  toho je horší konec. Když jsem 
se při pohledu na naloženou lidskou nohu poblil, Vasil se 
rozchechtal. „Ježíš, ty jsi citlivka! Co myslíš, že jsme žrali 
v Kostelci?“ Vasil tam měl kámoše, který mu něco dlužil. 
Nedokázal jsem si představit, jak velký dluh to musel být, 
když nás hostil, jako bychom byli zástupci Vyřešíme každou 
potíž, s.r.o., a ještě nám dal kontakt na převaděče. A nakolik 
jsem Vasila poznal, představovat jsem se to ani nesnažil. 
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Po tom, co mi řekl v Hradisku, jsem jen litoval, že jsem se 
tak cpal.

Uvědomil jsem si, že na mě mluví. „Hm?“
„Ptám se, na co čumíš?“
„Kochám se.“
V krku to Vasilovi zadrnčelo, pak si s chutí odplivl. „Nasrat 

na ten sníh.“
„Ten sníh je to nejlepší, co můžeme chtít. Skokana uvidíme 

na kilometr daleko.“
„A bude nám to úplně k hovnu, protože já v tomhle, kurva, 

neuběhnu ani ten kilometr!“
Uvědomil jsem si, že puška na mých zádech ztěžkla, jako 

by přímo prosila, abych ji sundal a použil. Vasil přede mnou 
chrchlal dál. Sníh mu dosahoval až k pasu a já si říkal, jak rád 
bych strhl karabinu ze zad, namířil a prásk! Nesnášel jsem 
toho chlápka od chvíle, kdy jsem ho poznal, ale na rozdíl ode 
mě měl kontakty, které ho mohly dostat z Evropy. A z Evropy 
chtěl každý.

Vasil vyplivl hlen a začal se prodírat dál. Otočil jsem se 
a ještě jednou zkontroloval zasněžené pole. Nikde nic, brázda 
za náma bylo to jediné, co oslnivou bělost rušilo. Vydal jsem 
se dál, před sebou Vasilova nahrbená záda. Po pár krocích 
jsem pomalu, nedbale mrkl přes rameno. Támhle. Teď už 
jsem si byl jistý, že se jedná o člověka, možná dítě. Kluka 
v tmavě modré prošívané bundě a ušance, která se pokaždé, 
když jsem se otočil, schovala moc pozdě. I když si ten pito
mec oblíknul do sněhu tmavou bundu, pocítil jsem k němu 
něco jako obdiv. Svaly se mi třásly vyčerpáním, v plicích mě 
bodalo, prsty jsem skoro necítil, a ten kluk se nás pořád dr
žel. Možná jsme byli jediní dva lidi, na které za hodně, hodně 
dlouhou dobu narazil. Možná si myslel, že víme, kam jdeme, 
že jdeme někam, kde je bezpečno.

To, že se Vasil zastavil, jsem si uvědomil skoro pozdě. Strhl 
ze zad kulovnici a namířil. Hlaveň jsem mu srazil ve chvíli, 
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kdy stiskl spoušť. Rána třeskla tichem, ze stromů na okraji 
pole se vzneslo hejno vran a s ostrým krákáním se rozletělo 
ocelově šedou oblohou.

***

Vymrštila jsem se do sedu, srdce mi divoce bilo. Dozvuky 
noční můry na rukou, na nohou, klepala jsem se hnusem 
i zimou. V puse lepkavo s pachutí něčeho, co jsem měla dáv
no zapomenout, ale co se vracelo jako zánět. Usnula jsem 
v moc velké kombinéze, která byla cítit cizím potem, olejem 
na zbraně a sírou. Na okamžik jsem se hnusila sama sobě. 
Pak jsem si uvědomila, že mě vzbudilo klepání, které se zatím 
změnilo v bušení.

„NO TAK, VSTÁVAT!“
Poslechla jsem. Na sekundu jsem se zahlédla v zrcadle – 

mastné vlasy, opuchlé oči, připadala bych si šeredná, kdyby 
tu takhle nevypadali všichni. Dopnula jsem kombinézu a do
šla ke dveřím. Nesměla jsem se zamknout, takže by mohl 
otevřít, ale on počkal, až otevřu sama. Na prsou kombinézy 
štítek s pruhem údržby a jménem Nekut. Sledoval mě trochu 
soucitně a trochu pochybovačně.

„Rada rozhodla, holka.“
Dech se mi zadrhl v krku, v temné chodbě bylo najednou 

ještě míň vzduchu čpícího pachem mnoha lidí na malém 
prostoru.

„Pudem s tebou nahoru.“
„Kdy? Hned?“
Zvedl ruce. „Pomalu, pomalu. Připravit takovou cestu není 

jen tak, jasný?“
„Já vím,“ snažila jsem se ovládnout vzrušení, ale probí

halo mi rukama i nohama jako proud. Měla jsem pocit, že 
když něco neudělám, když nezačnu skákat nebo utíkat, vy
buchnu.
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„Sakra, holka.“ Podíval se na mě zadumaně – pod očima 
měl kruhy, strniště předčasně prošedivělé, i tak byl jeden 
z  mála, kdo se tu holil, protože vody bylo málo, a vůbec. 
„Doufám, žes nekecala. Pro tvoje, a hlavně pro naše dobro.“

Možná to byla výhrůžka a já ji asi měla pochopit, ale nedo
kázala jsem se bát. Srdce mi tlouklo jako o závod vzrušením 
i hrůzou.

„Tohle by mohlo být velký.“ Nekut se neusmál. „Jestlis 
mluvila pravdu, mohlo by nás to všechny zachránit.“ 

Když jsem pak vyšla na povrch, po době, která se mi zdála 
delší, než ve skutečnosti byla, na bledé, ale ostré slunce – ost
ré možná jen po tom, co jsem poslední dny prožila ve špatně 
osvětlených podzemních chodbách –, rozbušilo se mi ještě 
víc. A víc, i když jsem si myslela, že to už není možné.

Z pohledu na nekonečnou bílou pláň mi vhrkly slzy do očí. 
Nechala jsem je téct. Možná za ně nemohlo jen jiskření sně
hu. Mráz se mi zakusoval do zad i přes silnou vrstvu oblečení, 
studený vzduch mě štípal v nose i krku.

Dloubnutí prstem mezi lopatky. Otočila jsem se na ženu 
s nášivkou Svoboda na vestě. Lidi často umírali. Oblečení se 
hodilo, i když to znamenalo, že na něm měl málokdo svoje 
vlastní jméno.

„No tak.“ Bodla mě ještě jednou. „Ukaž nám ten svůj zá
zrak.“

***

„Co je, vole?“ štěkl po mně Vasil. „Už jsem ho skoro měl!“
„Zbláznil ses?“ Popadl jsem kulovnici za hlaveň a sklonil ji 

k zemi. „Co kdybys ho trefil, ty blbče?“
Vasil mě chvíli pozoroval, pak se zazubil. „Dostal by, co 

zaslouží, šmírák jeden.“
„Seš cvok,“ zamumlal jsem a vydal se k místu, kde napo

sledy poskakovala ušanka. Čím blíž jsem mu byl, tím větší 
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jsem měl vztek. Kdyby ho Vasil zasáhl, nejenom, že ho mohl 
zabít, ale mohl zabít i nás. Stačilo, aby Skokani ucítili krev. 
Ovládla mě šílená touha srazit Vasila na zem a kopat do něho 
tak dlouho, až se promění v krvavou šmouhu ve sněhu. Jenže 
zase, krev jsem si nemohl dovolit. A kontakt na převaděče 
si samozřejmě nechal pro sebe, zas tak moc jsme jeden dru
hému nevěřili. Najednou jsem si uvědomil Vasila s  kulov
nicí za zády a představil si, že si právě představuje to samé. 
Jak snadno by mě mohl zabít – možná by si pak taky naložil 
moji nohu. Jenže jsem se mu hodil, aspoň zatím. Rád žvanil 
a nerad se mlátil. Já uměl rány spíš dostávat než rozdávat, ale 
nebál jsem se bolesti, pár nakládaček už jsem v životě schy
tal a v kriminále jsem pochytil dost na to, aby byl gurmán 
z Hradiska můj pátý zářez od konce světa. Staral jsem se, aby 
se Vasilovi nic nestalo.

Trochu jsem se předklonil a prodíral se dál. Ticho bylo hlu
boké, při každém nádechu vtékalo do krku a dusilo, ohlušo
valo víc než řev. Vlastní dech mi zněl jako supění nákladního 
vlaku. Obloha se poslední hodinu zatahovala temně šedými 
mračny, ze kterých chvílemi padaly sněhové vločky, a denní 
světlo se pomalu měnilo ve studené šero. Kluk spadl na zem, 
ale když jsem ho popadl za bundu a otočil na záda, zdál se 
v pořádku, i když měl oči obrovské a pusu plnou sněhu. Let
mo jsem ho prohmatal, potom mu pomohl na nohy. Vyplivl 
sníh a rukávem si po obličeji rozmazal sopel.

„Seš v pohodě?“ zeptal jsem se.
Jak jsme proti sobě stáli, najednou mě napadlo, že jsem se 

neměl vracet, že jsem ho tu měl nechat ležet a zapomenout, 
že nás sledoval. Nenapadalo mě, co říct, a bál jsem se, že vím, 
co mi řekne on. Něco zamumlal, ale zuby mu drkotaly tak, že 
jsem nerozuměl ani slovo.

„Nestalo se ti nic?“
Zavrtěl hlavou a rukama v  tlustých palčácích si spravil 

ušanku. S vykulenýma očima a špínou rozmatlanou po celém 
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obličeji mu mohlo být osm stejně jako čtrnáct. „Nechtěl jsem 
vás sledovat…“

„Je mi šumák, cos chtěl.“ Kluk vypadal unaveně, promrzle 
a ztraceně ve všech smyslech toho slova, ale do prdele, nic 
z toho nebyla moje starost. Těch svých jsem měl víc než dost 
a tuhle jsem musel utnout hned v zárodku. „Seber se a vy
padni.“

Kluk mě beze slova pozoroval.
Otočil jsem se a ukázal na Vasila. V hlubokém tichu jsem 

zaslechl, jak si odchrchlal a chrchel poslal daleko do závěje. 
„Jestli nevypadneš, ten chlap tě odpráskne.“

Kluk na mě koukal s povytaženým spodním rtem, trochu 
vzdorně a trochu bezmocně, jako by se chytal posledního 
stébla, které stálo mezi ním a utopením. Vybral si blbě.

Obrátil jsem se a vydal se za Vasilem. Když jsem k němu do
šel a všiml si, jak se škodolibě šklebí, ohlídnul jsem se. Jasně. 
Kluk mě sledoval, očima těkal ze mě na Vasila a zase na mě.

„Povím ti to ještě jednou…“
Vasil mi položil ruku na rameno. „Tak ho nech, když nám 

chce dělat společnost. Třeba s ním bude větší sranda než s te
bou.“ Podíval se na kluka. „Kolik ti je, skrčku?“

„Dvanáct.“
„Vypadáš mladší.“
A vypadá jako pořádný blbec, když se pověsil zrovna na nás 

dva, napadlo mě, ale pak jsem si uvědomil, co mě napadlo 
dřív – že jsme možná první lidi, na které po dlouhé době na
razil.

„Seš tu sám?“ zeptal se Vasil.
Kluk kývl a potáhl nosem.
Vasil se na mě podíval. „Tak ať jde s náma, když o to tak 

stojí. Moc toho nesežere. Co, kluku?“
„Ne. A nezpomalím vás, slibuju.“
„Jasně že nezpomalíš,“ zazubil se Vasil a hodil si kulovnici 

zpátky na záda.



543

Sliby se maj plnit

Vydali jsme se sněhem, Vasil první, já za ním, kluk jako 
poslední. Nejen že nás nezpomaloval, ale ještě čekal, když 
jsem zastavoval, abych popadnul dech, a myslím, že kdyby se 
nebál, možná by mi nabídnul, že mi ponese batoh. Pitomec. 
Ale hlubokým sněhem šlapal snadno a lehce, sakra, to se mu 
muselo nechat. Řekl, že mu rodiče zabili Skokani při přepa
dení potravinového konvoje, a že se chce dostat do Ivanovic 
za babičkou. Pochyboval jsem, že tam ještě bude, ale mlčel 
jsem, vždyť naši převaděči už taky mohli být dávno pod dr
nem. Vasil klukovi okamžitě šplíchl, kdo jsme, a odkud jdeme 
– možná se mu líbilo, jak se mu oči rozšířily hrůzou.

„Jsme kámoši z  lapáku.“ Mrkl na kluka přes rameno. „Já 
přepad čerpačku, prásk, prásk, krve jak z prasete…“

Kluk zakop o vlastní nohu, chvíli hledal ztracenou rovno
váhu, pak si potáh ušanku a obrovskýma očima se zadíval na 
mě, jako by čekal, že se začnu smát a řeknu, že je to blbost. 
Napůl byla. Poznali jsme se v base, ale Vasil rozhodně neseděl 
za žádnou čerpačku.

„Tady kámoš měl strašnýho peška. Odseděl si skoro všech
no, když se objevili Skokani. Blbý, viď? Víš, co proved?“

„Vasile,“ řek jsem a měl jsem vztek sám na sebe za to, že 
nechci, aby to ten kluk věděl.

„Ojel buchtu, která tak úplně neřekla jo,“ zachechtal se 
Vasil.

Tak to nebylo, chtěl jsem namítnout, ale nenamítl. Už první 
rok v base jsem se naučil nevysvětlovat. Nevinní jsme tam byli 
všichni a o vysvětlování stejně nikdo nestál.

„Víš, co myslím, že jo? Kolik ti je?“
„Dvanáct,“ zopakoval kluk tiše.
„Tak to už píchat můžeš, co?“
„Vasile,“ řek jsem zase, a když se na mě podíval, zavrtěl 

jsem hlavou. „Vykašli se na to.“
Pokrčil rameny a ušklíbl se, jako by nechápal, o co mi jde, 

ale dál pokračoval beze slova.
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Když se setmělo úplně a my před sebou uviděli tu zchátra
lou usedlost, zpomalili jsme. Vasil zapřel do ramene kulovni
ci, já stáhl ze zad karabinu. Střílet se ale nechtělo ani jednomu 
z nás. Se srdcem divoce bušícím jsme postupovali sněhem 
k potemnělému domu. Kluk nás sledoval a rukávem si utíral 
usoplený nos.

***

Šlapali jsme sněhem, cítila jsem, jak mi hoří tváře, jak se potím, 
jak mě brní chodidla a pálí stehna. Ostatní na tom byli líp, 
ale ne o moc. Buňka 96 se mnou určitě neposlala to nejlepší, 
co měla. Byli jen čtyři, lehce oblečení a lehce ozbrojení běžci. 
„Skokana stejně nevodděláš,“ řekl Nekut, když mi ve skladu 
hledal oblečení. „Tak na co s  sebou tahat krámy, který pak 
na útěku vodhodíš? Velký kvéry jsou v dnešní době na hov
no.“ Neznala jsem ani jednoho z nich. Buňka 96 byla mým 
domovem jenom chvíli. Nevěděla jsem, jak dlouho už v ní ti 
lidi jsou ani jestli vůbec existuje devadesát pět jiných buněk. 
A oni možná taky ne.

„Jdem správně?“ houkla po mně Svoboda.
Otočila jsem se k  ní a zjistila, že je červená a zpocená. 

„Ehm,“ kývla jsem a dál se prodírala závějemi. Mluvila se mnou 
jen ona a Nekut. Druzí dva zachmuřeně mlčeli, jeden z nich 
kašlal, takhle kašlala babička, než umřela na rakovinu plic.

„Jak daleko ještě?“ zeptal se mě Nekut po hodině, ale mož
ná i po deseti hodinách šlapání.

Nebe bylo celou dobu šedé, mraky propouštěly jen málo 
slunce. I v  lese ticho rušilo jenom křupání sněhu a praská
ní starého jehličí pod našima nohama. Žádná zvířata. Žádní 
Skokani. Ve skutečnosti jsem si moc nepamatovala, jak jsem 
se do Buňky 96 dostala. Mohla jsem utíkat tímhle lesem, 
nebo úplně jinudy – hnala jsem se nocí, zakopávala, padala 
a vstávala, tudy, možná tudy. Ale to jsem jim nemohla říct. 
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Šli se mnou, protože věřili, že je vedu k něčemu velkému. „Už 
jen kousek.“

Začalo sněžit, vločky se nám pomalu, potichu snášely 
na hlavy. Jiskřící sníh neporušený lidskou přítomností, hlu
boké a duté ticho, mrazivý vzduch.

Bylo by to skoro krásné…
… kdybychom nevyšli z lesa a neuviděli na druhém konci 

planiny tu usedlost.
Stála daleko od nás a přitom se zdálo, že stačí dva kroky 

a budu v ní. Chtěla jsem se rozběhnout současně k ní – tady 
jsem, tady, konečně jsem se vrátila – i pryč. Směšně jsem po
skočila, zamotaly se mi nohy. Svoboda mě popadla za rameno 
bundy a udržela nahoře.

„To je ono,“ zašeptala jsem. „Jsme tu.“

***

V  domě nikdo nebyl a zdálo se, že v  něm nikdo nebyl už 
dlouho. Ve špatně omítnutých zdech byla zažraná zima, sálal 
z nich větší mráz než venku. V ledovém vzduchu se vznášel 
pach hniloby, ale když jsme stavení prošli, nenašli jsme žádné 
mrtvoly. Většina místností byla vybavená léta nepoužívaným 
nábytkem, některé sloužily jako skladiště – v  jedné pytle se 
zrním, ve druhé komíny knih obalených plísní. Vasil jeden 
z nich rozkopl, pak pár knih posbíral do náruče. Usadili jsme 
se v  kuchyni. Pod stropem povlávaly prachové pavučiny, 
do koberce byla zašlapaná dlouholetá špína.

Vasil zatopil v kamnech knihami, a když se kousavá zima 
v kuchyni proměnila v zimu normální, sundal si bundu. Tlu
stý svetr visel na jeho hubeném, nahrbeném těle, jako by si 
děcko zkoušelo tátovy hadry. Chvíli si u kamen ohříval ruce, 
pak se narovnal a houkl: „Jdu se vychcat.“

Osaměl jsem v  kuchyni s  klukem, který si stáhl ušanku 
a žmoulal ji v rukách, střídavě pokukoval po mně a střídavě 
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hleděl do rozpálené pece. V chodbě něco spadlo na zem, pak 
Vasil zanadával. Chvíli jsem poslouchal, ale když pokračoval 
dál, otočil jsem se na kluka. „Kolik že ti to je, dvanáct?“

Kluk se na mě úkosem podíval a přitáhl si mikinu, jako by 
si vzpomněl, o čem mluvil Vasil, a čekal, že na něho skočím 
a ojedu ho, aniž by tak úplně řekl jo. Choulil se na proleželém 
kanapi a oblečení na něm viselo stejně jako na Vasilovi. Já no
sil posledních pár týdnů snubák na prostředníčku, a i z toho 
mi klouzal. Vypadáme skvěle, pomyslel jsem si hořce.

„Byl jsem trochu starší než ty, když se naši zabili a my zů
stali s bráchou sami… Autonehoda.“ Odkašlal jsem si. „Seš 
úplně sám? Jak se ti povedlo tak dlouho přežít?“

Kluk trhl rameny a něco zamumlal.
Naklonil jsem se k němu. „Cože?“
„Dávám si pozor,“ zopakoval a otřel si sopel do rukávu.
Dál jsme seděli v nepříjemném tichu, které rušilo jen pras

kání ohně a vzdálené vrzání, jak Vasil procházel domem. 
Neměl jsem toho hajzla rád, ale strašně jsem si přál, aby mu 
chcaní netrvalo tak dlouho.

„Nemusíš se mě bát,“ řek jsem nakonec. Kluk zvedl hlavu 
a upřel na mě velké černé oči. Uvědomil jsem si, že si hraju 
s prstenem, a nechal toho. „Jsem normální chlap, žádnej ná
silník. Měl jsem smůlu, nic víc.“

Kluk mě chvíli pozoroval, a pak pokrčil rameny a řekl: 
„Hm.“

Uvědomoval jsem si, že blbě žvaním, ale nemohl jsem si 
pomoct, jako by i tohle bylo lepší než stísněné mlčení. „Moje 
bejvalka si k  nám nastěhovala jinýho chlapa… Nebyl tam, 
když jsem si přišel pro věci a… no, něco jsme vypili… My
slel jsem, že je to sex na rozloučenou. Jenže on se to domák, 
nebo se jí to rozleželo…“ Došlo mi, jak uboze to zní – a ještě 
ubožejší je, že to tu vykládám malýmu klukovi. „Udala mě 
a tvrdila, že to nechtěla, a já… měl prostě smůlu.“

„No do prdele!“ vřískl Vasil z chodby.
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Vyskočil jsem od rozvrzaného stolu a popadl karabinu. 
Kluk se vymrštil z  kanape jako pružina, ale položil jsem si 
prst na rty a zavrtěl hlavou. Zůstal stát, neposadil se.

Šel jsem chodbou, zem mi pod nohama při každém 
kroku zavrzala. Tma a zima, teplo z kuchyně sem nedosáhlo. 
Rozsvítil jsem čelovku a pažbu karabiny zapřel do ramene. 
Když zpoza rohu vykouknul Vasil, skoro jsem se neovládl 
a stiskl spoušť.

„Tomu neuvěříš!“
„Ty vole, málem sem to zmáčk!“
„Ale nezmáčk,“ zachechtal se a oči mu zářily. „Poď se 

na něco kouknout!“
Zmizel za rohem, tak jsem sklonil karabinu a šel za ním. 

V zadním pokoji s oknem zatemněným lepenkou byla odsu
nutá pohovka a pod odhrnutým kobercem v dřevěné podlaze 
otevřený poklop.

„Račte, vašnosti,“ pobíd mě Vasil a ukázal na díru, ze které 
sálal chlad a zvláštní směs pachů.

„Co to je?“ zeptal jsem se podezíravě. Spouštět se do tmy 
s Vasilem za zády se mi fakt nechtělo, i když jsem v ruce dál 
svíral karabinu, nebo možná i proto – oba jsme věděli, že vy
střelit je až ta poslední z možností. Skokani dokázali vycítit 
krev na kilometry daleko.

Vasil vycenil zuby v širokém úsměvu. „Bomba, kamaráde, 
bomba.“

„To, doufám, ne.“
Vasil neváhal, přešel k díře, zachytil se okrajů a spustil se 

do hlubiny. Nedůvěřivě jsem ho následoval. Pod podlahou 
byla malá místnost s nízkým stropem. Už když jsem se do ní 
soukal, praštil mě do nosu ten smrad – toluen s benzinem. 
Rozpouštědla.

„Varna?“
„Jo, kurva, varna!“
„Je tu pěknej bordel.“
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Většina věcí se povalovala na zemi, lékovky, filtrační papí
ry, lahve od chemikálií. V jednom rohu ležela vedle provizor
ní linky hromada tvárnic a plastových kanystrů, ve druhém 
stála židle, přes opěradlo přehozený kabát. Sehnul jsem se 
a zvedl krabičku. Byla skoro plná.

„Panebože… Koukni na to, to jsou léky!“
„Na léky se vyser.“ Vasil stál u stolu – vypálené svíčky, po

pelník plný vajglů, hromada stříkaček – nehtem nabral troš
ku prášku a olízl ho. „Ať tu žil kdokoliv, nechal po sobě i lepší 
věci.“

„A ty jsou nám jako na co? Usadíme se tady mezi Skokana 
a budem se sjíždět?“

„Budem to prodávat, ty pitomče. I dneska nám za to, co 
tu je, někdo slušně zaplatí. Můžem to vyměnit za žrádlo, za 
chlast, možná i za auťák.“

Už jsem chápal, proč Vasila ten objev tak nadchl, i když 
podle mého nemusel zkoušet všechno, co na stole našel. Pro
hlídnul jsem celou místnost a vytřídil krabičky s  léky, pak 
jsem se vrátil do kuchyně pro batoh. Kluk na kanapi usnul. 
Ve spánku se objímal rukama kolem ramen, na ušmudlaném 
obličeji přilepené přerostlé vlasy. Čelo měl trošku nakrčené, 
ale oddechoval zhluboka a klidně. Skoro jsem mu záviděl.

***

Cesta přes planinu mi připadala mnohem delší než posledně. 
A přitom jsem si přála, aby nikdy neskončila. Zdálo se mi, že 
se mě sníh snaží zastavit a proč vlastně ne, proč pokračovat 
tam, kde se to všechno stalo, když už nemám, jak bych po
mohla, přivedla jsem je, dala jim, co jsem slíbila, jemu jsem 
dala, co jsem slíbila, splnila jsem všechny sliby, splnila jsem…

Uvědomila jsem si, že polykám slzy, tentokrát ne vinou 
ostrého zimního slunce. Muž vpředu zvedl hlavu, pak se 
podmračeně podíval na Nekuta. Chvíli se spolu šeptem bavili. 
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Napětí ve vzduchu se prohloubilo, možná za něho mohla blí
žící se sněhová bouře, možná blízkost našeho cíle, možná…

„Nezpomaluj,“ pobídla mě Svoboda a hlas se jí trochu 
chvěl. Nervózně se rozhlížela a já věděla, že v  tomhle šeru 
vypadá každý kmen stromu jako Skokan a v každém stínu se 
jich může schovávat dvacet. Buňka 96 byla daleko, jak daleko 
by se běžci dokázali dostat, než by se jim jedový trn zabodl 
do zad?

Jestli jsem po sobě při útěku nechala stopy, dávno je zasy
pal sníh. Teď už se rozhlíželi všichni, těla napnutá jako stru
ny, protože Skokani tu přece mohli pořád být, mohli, když tu 
pořád byla krev. Chtěla jsem se zeptat, jak dlouho už nebyli 
venku, nebo kolikrát už venku byli, jestli někdy na Skoka
na narazili, a jak se jim povedlo mu utéct, ale nebyla jsem si 
jistá, jestli chci něco z toho opravdu vědět. A prolomit ticho 
se zdálo špatné. Jako zlé kouzlo, které stačí zašeptat a křehké 
bezpečí se roztříští na tisíc kousků.

Dům už byl blízko a přesně takový, jaký jsem si ho pama
tovala – nízké stavení se sedlovou střechou, která se na dvou 
místech propadala, špínou a lepenkou zaslepená okna, pova
lený plot a dveře vyvrácené z pantů, dřevník skoro zasypaný 
sněhem. Pach smrti, který se nad tím vším vznášel jako opar.

Tolikrát jsem jim popsala, co tam najdeme, až se to i mně 
zdálo jako něco, co znám jen z doslechu. Když jsme se teď 
blížili k domu, vzpomínky se vrátily a uhodily do mě plnou 
silou, až se mi zkroutil žaludek. Začalo se mi chtít čůrat, ale 
bála jsem se zastavit. Běžci se trochu přikrčili, dech se jim 
zpomalil, nasávali vzduch jako zvířata. Cítili krev? Možná. 
Toužila jsem je rozrazit a vběhnout dovnitř, něco dělat, udě
lat cokoliv, mít to už za sebou. Současně jsem měla nohy jako 
z rosolu a divila se, že se pode mnou ještě nepodlomily.

„Můžeš zůstat venku, jestli chceš,“ nabídla mi Svoboda. 
Chtěla jsem, moc jsem chtěla. Ale bála jsem se samoty, 

a tak jsem šla dál.



550

Ve stínu apokalypsy

***

Chvíli trvalo, než mě ten zvuk probudil, a o něco delší chvíli, 
než jsem si uvědomil, že se mi nezdá, a pochopil, co to je. Klu
ka jsme nechali spát na kanapi a přitáhli si do kuchyně matraci. 
Byla cítit po houbách, ale byla suchá a kamna místnost krásně 
vyhřála. Vasil si vzal první hlídku a já po dlouhé době usnul, 
jako když mě do vody hodí. Dokud se neozvalo to zasténání. 
Vyhrabal jsem se na nohy, jednou rukou hmátl po pušce, dru
hou po čelovce. Rozsvítil jsem ji otočenou proti sobě a světlo 
mě oslepilo. „Kurva!“ Zamrkal jsem a namířil ji do opačného 
rohu. Vasil klečel na klukovi, jednou rukou mu tiskl pusu, dru
hou se mu snažil rozepnout kalhoty. Sám už měl kalhoty staže
né a o kluka se otíral pérem. Až na to, že to nebyl kluk. Mikinu 
měl rozepnutou a triko vyhrnuté. Zmítal sebou, nebo teda zmí
tala, a chrčela Vasilovi do dlaně, ale on nepovolil. Uvědomil 
jsem si, že na to zírám s puškou v ruce a nedokážu se pohnout.

„To čumíš, co?“ uchechtl se Vasil. Hlas měl hlubší než ob
vykle, prudce oddechoval. „Hovno kluk, holka! A kozičky už 
jí rostou.“

Proti své vůli jsem se holce podíval na drobná prsa, pak 
jsem zase zvedl pohled k Vasilovi.

Povedlo se mu rozepnout holce zip a stáhnout kalhoty přes 
boky. Podíval se na mě a rukou si zakryl oči před ostrým svět
lem baterky. Netušil jsem, co si vzal, ale zorničky měl obrov
ské. „Nesviť na mě, ty vole!“

Holka využila toho, že povolil sevření, a zkusila se mu vy
trhnout, ale přenesl váhu na koleno a ona mu bolestivě zana
říkala do ruky.

„No tak, no tak.“ Začal jí stahovat bavlněné kalhotky. „Buď 
hodná holka a já budu hodnej kluk. A budu strašně něžnej.“

„Slez z ní,“ řekl jsem ochraptěle. Ta první slova byla jako 
zaklínadlo, cítil jsem, jak se mi vrací síla. Vstal jsem a zapřel 
pažbu pušky do ramene, ústí hlavně namířil na Vasila.
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