
 

 

 

  



Udrž ovatel 2 

Knižní seriál, část 1.  

Napsal: Martin Koláček 

 

 

1.kapitola:  

Sen 
 

 Bylo mi jedenáct let, když začala mít Isabelle ty ošklivé sny. Pamatuji si, jak mě poprvé 

uprostřed noci probudil její křik. Vstal jsem, přiběhl k ní a ptal se jí, co se stalo. Nevydala 

jediné souvislé slovo, jen plakala. Snažil jsem se ji uklidnit, že jsem s ní, a že to byl jenom 

špatný sen, ale nic nepomáhalo. Až příchod rodičů ji trochu uklidnil.  

 „Co jsi viděla?“ zeptal se otec na obsah jejího snu, když konečně přestala plakat. 

Isabelle se vysmrkala, zhluboka se nadechla a šeptem začala vyprávět: „Byl tam pokoj, takový 

špinavý. Na zdi se ukazovaly nějaký obrysy, co hořely. Uprostřed pokoje seděla na zemi 

postava. Byla děsně mocná, dokázala jenom pohybem ruky měnit věci, když na ně pomyslela, 

tak jako ty, tati. Seděla tam a připravovala se udělat něco zlého. Měla jsem z ní strach. 

Najednou se začal obraz na zdi ztrácet. Asi to bylo působením někoho zvenku, protože ta 

bytost znejistěla a snažila se ten obrazec obnovit. Místo něj se ale začal objevovat kříž. 

Nejdřív byl čistý a bílý a já byla ráda, protože to znamenalo, že vláda téhle bytosti skončila. 

Začala chodit po pokoji a snažila se utéct, ale nemohla. Byla zavřená uvnitř.  

Jenže nebylo vyhráno. Kříž se měnil. Byl pořád tmavší a jakoby hmotnější. Až vypadal jako ze 

železa, ale pokrytý plísní, nebo čím, takovým zeleným povlakem. Vypadal spíš jako starý meč. 

A pak se v tom pokoji objevily další dvě postavy. Muž a žena. Byli silnější. Měli být dobří, ale 

já z nich měla ještě větší strach, než z toho, kdo tam byl původně. Strašně jsem se jich bála. 

Cítila jsem, že když se ke mně otočí, uvidí mě. Ta první postava se chvíli bránila, ale pak ji ti 

dva přemohli a položili na zem. Tomu muži šlo z pusy světlo, ale jinak byl úplně ve tmě. A 

žena vytáhla nůž, co vypadal úplně stejně, jako ten meč na stěně. A pak se podívala směrem 

ke mně, jako by mě uviděla. A pak jsem se probudila.“ 

 



Poznal jsem na otci, že mu sen vrtá hlavou. Ne, že by snad sestra neměla noční můry. 

Naopak, měla často podivné a bizardní sny, z nichž zdaleka ne všechny byly příjemné. Jenže 

pak se obvykle ukázalo, že jsou ve skutečnosti pravdivé a vypovídají o událostech, které se 

opravdu staly. Někdy velmi blízko, jindy na zcela opačném konci vesmíru.  

 „Dnes půjdeš se mnou,“ otočil se ke mně otec, „myslím, že je čas.“ 

„Super!“ moje reakce byla jednoznačná. Už dlouho bylo jasné, že jsem zdědil otcovy 

schopnosti, a že mě dříve nebo později zasvětí do práce Udržovatele. Bylo mi jedenáct, Země 

mě nudila a nemohl jsem se dočkat, až budu konečně cestovat vesmírem a napravovat chyby 

v něm. 

„To říkáš teď. V budoucnu zjistíš, že to není žádné dobrodružství, ale hromada těžké a 

únavné práce.“ 

Jen jsem přikývl, že rozumím. Stejně jsem si myslel svoje. Létat mezi planetami a bojovat 

s démony mi rozhodně jako dobrodružství připadalo. 

 

 Vyrazili jsme okamžitě. Když jsme vzlétli nějakých sto metrů nad dům a rozhlíželi se 

po krajině, otec se mě zeptal: „Tak co, kam poletíme?“ 

„Ty to nevíš?“ zeptal jsem se překvapeně. 

„Nevím. Dnes vedeš ty.“ 

„Já nevím, kam.“ 

„Tak se zeptej vesmíru.“ 

„Jak?“ 

„Zavři oči a zeptej se, kde je to místo.“ 

Poslechl jsem. 

„Vidím půdu,“ řekl jsem po chvíli, „je to v posledním patře nějakého domu.“ 

„Dobře, zkus se podívat zvenku na ten dům. Kde je?“ 

„V Praze, v Maiselově ulici.“ 

„Výborně. A kterým je to směrem?“ 

„Tam,“ ukázal jsem prstem. 

 „Trvá to vždycky tak dlouho?“ zeptal jsem se otce po hodině cesty, kdy jsme minuli 

další skupinu světel, které se ukázaly být jen dalším menším městem. 



„Ne,“ odpověděl. 

„Takže beze mě bys letěl rychleji?“ 

„Ano.“ 

„Neměl bys teda letět napřed? Abys to stihnul?“ 

„Myslím, že není kam spěchat. Dnes jsem cítil, že tě mám vzít s sebou. Takže se počítalo, že 

budeme pomalejší.“ 

„A jak bys to udělal, abys letěl rychleji? Nebo bys to vyřešil nějak jinak?“ 

„Asi bych se pokusil zkrátit prostor, nebo se přenést rovnou na místo jako čisté vědomí. Ale 

dneska si to dáme klasicky. Jestli se nepletu, je to teprve pár měsíců, co ses naučil udržet ve 

vzduchu.“ 

„To jo. Ale trochu jsem lítal vždycky.“ 

„Já vím.“ 

„Tati, proč vlastně Isabelle nelítá? Máma to přece umí taky, ne? A Belle se ani neodlepí od 

země. Pokoušel jsem se jí vysvětlit, jak na to, ale prostě jí to nejde. Ani neodhmotní tělo. 

Zatímco já už projdu zdí, ona nezvládá ani deku.“ 

„Těžko říct. Asi to není její úkol. A nebo je to tím, kde jste se narodili.“ 

„Jakože já na Marsu, kdežto ona už na Zemi?“ 

„Přesně tak. Jako by ses od začátku bránil představě, že bys mohl být člověk. Zatímco Isabelle 

v klidu počkala, až cestu dokončíme, ty ses rozhodl vtrhnout do světa těsně před cílem.“ 

„Proč jste vlastně tak narychlo opustili planetu bathů? Proč jste nepočkali, až se narodíme?“ 

„Měli jsme nějaké konflikty se Staršími. Vždyť víš, jaké to tam je. Měli jsme štěstí, že nás 

vůbec pustili. Nebýt Readara Batha, ani bychom se odtam nedostali bez boje.“ 

„Vážně? A co jste provedli?“ 

„Nic zásadního, prostě jsme odmítali nechat skupinu starců řídit naše osudy.“ 

„Ale vždyť ty jsi Udržovatel! Nikdo nemůže řídit tvůj osud!“ 

Otec se usmál: „No jo, jenže vysvětluj to Starším bathům.“ 

 

 Přistáli jsme v Praze na střeše domu, kam jsme byli vedeni. 



„Počkej,“ zastavil mě otec, když jsem chtěl projít střechou na půdu, „nemůžeš jen tak někam 

vtrhnout. Nejdřív si zjisti, jestli tam někdo není.“ 

„Jakože by mě třeba mohl někdo chtít napadnout?“ 

„Třeba. Nebo bys prostě jenom vyděsil obyčejné lidi. Pochop, že běžný člověk není zvyklý na 

postavy procházející skrz zeď.“ 

„Aha, dobře. Takže co mám dělat?“ 

„Odstraň si v mysli střechu a podívej se, co je pod ní.“ 

Snažil jsem se soustředit na myšlenku, že střecha zmizela. Stále jsem ji ale viděl. 

„Nejde to,“ přiznal jsem po chvíli porážku. 

„Tak si nějak pomoz,“ napověděl mi otec. 

„Jak?“ 

„Co já vím? Co by ti pomohlo, aby sis byl jistý, že můžeš vidět skrz zeď?“ 

„Nevím. Mít uvnitř kameru?“ 

„To zní dobře. Stačila by ti úplně miniaturní, které by si nikdo nevšiml?“ 

„Asi jo.“ 

„Tak si vytvoř kameru. A něco, na čem si to tady pustíš.“ 

Vytvořil jsem v rohu půdy miniaturní sklo, které posílalo signál. Před sebou jsem pak 

imaginoval energetickou plochu, na které se signál zobrazil. 

Fungovalo to perfektně. Viděl jsem celou půdu, mohl jsem si s kamerou dokonce pohnout a 

zaostřit ji, abych viděl každý detail místnosti. 

„Nikdo tam není,“ řekl jsem pak. 

„Dobře, tak pojďme dovnitř.“ 

„Tati, ty taky musíš takhle imaginovat, když chceš vidět skrz?“ 

„Většinou ne. Vidět skrz zeď je už rutina, to zvládám bez pomůcek. Ale často něco prostě 

nejde. Pak nemáš jinou možnost, než hledat alternativní cestu, kterou se dostaneš ke 

stejnému cíli.“ 

 Prošli jsme střechou na půdu. Nebylo tam zhola nic. Ale cesta tady končila, to jsem 

věděl. 

„Přišli jsme pozdě?“ zeptal jsem se. 



„Myslím, že ne,“ odpověděl mi otec. 

„Tak jsem udělal chybu? Měli jsme letět úplně jinam?“ 

„Taky ne. Místo je správné.“ 

„Ale vždyť tady nic není. Je tady prázdno. Ani kříž na zdi, ani žádný energie.“ 

„Protože jsme na správném místě, ale ne ve správném čase.“ 

„Jsme tu ve špatném čase? Takže jsme to přece jen nestihli?“ 

„Nejsme tu pozdě v tom smyslu, že bychom nedorazili včas. Isabell viděla buď něco, co se 

stalo dávno v minulosti, nebo co se teprve stane.“ 

„Takže co teď? Posun v čase?“ zmocnilo se mě chvilkové vzrušení. Posuny časem byly něco, 

co jsem si vždycky přál zkusit. 

„Ne,“ zchladil moje nadšení otec, „myslím, že bychom měli vyrazit domů.“ 

„Ale… ale máme tu přece problém, který je třeba vyřešit," protestoval jsem. 

„Cítíš tu snad nějaký problém?“ 

„No… ne. Ale jestli tady nějaký vznikne…“ 

„Jestli tu nějaký vznikne v budoucnu, pošle sem vesmír někoho, kdo to bude mít na starosti 

vyřešit.“ 

„Copak nás sem neposlal právě teď?“ 

„Ano, nejspíš nám chtěl dát tuhle informaci. Ale to je všechno. Nic víc se po nás v tuhle chvíli 

nepožaduje. Pojď, letíme zpátky.“ 

 A tak jsem zklamaně vyrazil za svým otcem, abych první pořádné udržovatelské 

dobrodružství zase odložil. 

 



Udrž ovatel 2 

Knižní seriál, část 2 (Samozvaní inkvizitoři) .  

Napsal: Martin Koláček 

 

2. kapitola: 

Vesnice 
 

Byl to vlastně můj první zcela samostatný úkol, při němž jsem byl doveden vesmírem do 

malé vesnice, kousek od moře – na Zemi, jako obvykle. Nacházela se v ekonomicky stabilní a 

industriálně rozvinuté zemi, ležela však daleko od velkých měst, uprostřed lesů. Mohlo zde 

žít tak dvě stě obyvatel, i když velikost kostela a hřbitova dávala tušit, že jich v minulosti bylo 

minimálně třikrát tolik. Potok, který tudy protékal, lemovaly polorozpadlé opuštěné domy, 

stavěné podle několik staletí staré módy. Od začátku jsem cítil množství podivných energií, 

vyvěrajících z různých míst vesnice, ponořené do tmy bezměsíčné noci. 

Práce tu bude spousta, tady ale začít nemám. Má intuice mě vedla do lesa. Slétl jsem 

tedy k zemi a vypravil se mezi stromy. Po chvíli letu se přede mnou objevila mýtina, na níž 

stálo velké seskupení lidí. Ztemnělý les ozařovaly pochodně, které drželi v rukou. Vylétl jsem 

výš a posadil se do koruny stromu na kraji mýtiny, abych lépe viděl. Své tělo jsem pro jistotu 

učinil neviditelným. 

Uprostřed mýtiny stála hranice z navršeného dřeva a na ní stál, připoután ke kůlu, člověk. 

Mladý muž s vyděšeným výrazem. Je možné, že se ho chystají upálit? To se tady přece už 

stovky let nedělá. Snad je to jen nějaký vesnický rituál, jen představení… 

Muž, který zjevně vedl rituál, drmolil cosi latinsky. Když skončil, vzali okolo stojící lidé ze 

země větve, přišli k hranici a začali jimi mladíka švihat. Několikrát sykl bolestí, ale stále měl 

v obličeji stejný výraz. „Proboha,“ snažil se je přesvědčit, „neblázněte, lidi. Nic jsem neudělal. 

Tohle je nesmysl.“ 

„Neber si do úst našeho Boha, ty, jenž jsi ho zradil!“ odpověděl mu muž, který vedl 

shromáždění. 

Obyvatelé vesnice přestali mladíka švihat a postavili se do kruhu kolem hranice. Ticho, které 

nastalo, přerušovaly jen mladíkovy argumenty, snažící se jim vysvětlit, že „je tohle opravdu 

nesmysl“, a že „za tohle půjdou sedět“. Jestli to bylo divadlo, tak opravdu skvěle zahrané. 

Pochodně plápolaly a vrhaly na hranici stíny postav stojících jako tiché sochy okolo. 



Pak opět promluvil předseda shromáždění: „Pietro Carmogi, byl jsi shledán vinným ze 

zločinu čarodějnictví.“ 

„Nejsem čaroděj. Nemůžete mě soudit. Vždyť to je vražda, na tohle jsou zákony.“ 

Muž jeho námitky neposlouchal. „Za své zlovolné činy magie proti Bohu i lidem jsi odsouzen 

k trestu smrti upálením.“ 

Jiný muž, s kápí na hlavě, vystoupil na hranici, aby oběť zaškrtil. 

 

 V tu chvíli jsem se konečně rozhodl jednat. Došlo mi, že má snaha přesvědčit sama 

sebe, že to je jen hra, byla mylná. Moc dobře jsem cítil, že to není žádné divadlo. Ti lidé se jej 

opravdu chystali upálit. Ať je můj úkol tady jakýkoliv, tohle nedopustím!  

 Stačila chvíle soustředění a provaz v ruce kata se rozpadl na prach. Všechny 

pochodně naráz zhasly. Z davu se ozvaly výkřiky o čarodějnictví. Měsíc byl zrovna v novu, 

pohled na hvězdy jsem zakryl. Padla naprostá tma. Přiletěl jsem k odsouzenci, soustředěnou 

myšlenkou přetrhl provazy, jimiž byl připoután ke kůlu, a odnesl jej do výšky. Až když jsme 

letěli vysoko nad lesem, zaměřil jsem svoji pozornost na hranici. Vzplála oslnivým plamenem. 

Ano, nebylo to nutné, ale tenhle efekt na závěr jsem si nemohl odpustit. Ještě když jsem 

odlétal, slyšel jsem zezdola něco o Ďáblu. 

 

 Mladík byl překvapen, přesto ale nepochopitelně klidný. 

„Díky,“ řekl neviditelné síle, která ho nesla, „nevěděl jsem, že tohle můžete.“ 

Neodpovídal jsem. 

„A vůbec, kde se tu berete? Čekali jsme vás až o slunovratu.“ 

Postavil jsem jej na zem a zviditelnil se. Zarazil se v půlce další věty, Zřejmě poznal, že nejsem 

ten, koho čekal. 

„Ale… ty…“ chvíli na mě zíral, „kdo jsi?“ 

„Někdo, kdo tě nechtěl nechat umřít v plamenech. Cos říkal o tom slunovratu?“ 

„Já… nic… to jenom, že…“ hlas se mu vytratil. 

„Myslel sis, že jsem někdo jiný. Kdo?“ 

Mlčel. 

„Podívej, mladíku, právě jsem ti zachránil život. Tak bys mi mohl věřit, ne?“ 



„Já… nesmím to říct,“ odpověděl. 

„Jak nesmíš? Proč ne?“ 

„Protože by mě zbili.“ 

„Kdo?“ 

Mlčel. Zkusil jsem to tedy jinak: „Bylo to nařčení pravdivé? Věnoval ses někdy magii?“ 

„Kdo jsi?“ zeptal se znovu, „proč jsi mě zachránil? Teda, ne že bych ti za to nebyl vděčný. Ale 

neznám tě. Nikdy jsem tě neviděl. A ty mě zřejmě taky ne. Nepatříš k nám.“ 

„Nepatřím ke komu?“ 

„Takže musíš patřit k nim.“ 

„Nepatřím k nikomu. O kom to tu mluvíš?“ 

„Proč jsi mě zachránil?“ 

„Na to už ses ptal. A já ti odpověděl. Nechtěl jsem je nechat, aby tě upálili, protože to prostě 

není morální. Mohl bys, prosím, na oplátku odpovědět ty mně?“ 

„Ale já už jsem přece taky odpověděl. Nic ti říct nesmím.“ 

Byli jsme ve slepé uličce. Já mu nechtěl říct, proč tu jsem, a on se obával mi poskytnout 

jakoukoliv informaci. Nechtěl jsem ho nutit k něčemu, co by ho mohlo ohrozit.  

Dívali jsme se chvíli mlčky do očí. Věděl, že mi dluží laskavost. Chvíli přemýšlel. 

Přemílal na jazyku, co by mi řekl, aniž by si způsobil nepříjemnosti. A pak to vyslovil: „První 

čtvrteční noc po úplňku sleduj myš, co bude odcházet z vesnice. Uvidíš sám.“ S tím se otočil 

k lesu a vstoupil do temnoty pod stromy. Nechal jsem ho jít.  

Naprosto jsem netušil, k čemu jeho rada bude. Nebylo to zrovna přesné vodítko. Kolik 

mohlo být ve vesnici myší? Kterou mám sledovat? Děje se tu něco velkého, chybné energie 

vyvěrají na spoustě míst ve vesnici… A já mám sledovat myši? 

 

 Vrátil jsem se na mýtinu, na níž stála hranice. Stále ještě doutnala, ale teď už 

osamocena. Všichni ti, kteří zde ještě před chvíli stáli, byli už pryč. Nejspíš se rozutekli hned 

po mém zásahu. Zalitoval jsem toho, že jsem hranici zapálil. Zhasnutí pochodní by se dalo 

vysvětlit přirozeně, hvězdy mohl zastínit mrak a Pietro se mohl vymotat z provazů a utéct. 

Kdybych hranici nezapálil, byli by ho teď hledali po lese a já bych možná získal další 

informace. Místo toho jsem je vyděsil a oni utekli. Mám se jako Udržovatel ještě hodně co 

učit. 



Udrž ovatel 2 

Knižní seriál, část 3 (Farář a Inkvizitor). 

Napsal: Martin Koláček 

 

 Ráno jsem se vydal do vesnice. Mé kroky vedly zcela neomylně do kostela. Kněz před 

oltářem právě mluvil, v rámci nedělního kázání, o Posledním soudu. Byl výborný řečník, jeho 

slova měla sílu. Rozhlížel jsem se kolem, zda mezi lavicemi neuvidím účastníky včerejšího 

upalování. Poznal jsem z nich značnou část, včetně mluvčího. Zatím jsem ale neměl pocit, že 

bych s nimi měl cokoliv dělat. Má intuice vedla ke knězi. Proto, když skončil svůj monolog a 

vesničané se začali rozcházet, vypravil jsem se za ním do sakristie. 

„Působivé kázání,“ pochválil jsem jej ve dveřích. Farář se prudce otočil, nebyl zvyklý, že by 

sem za ním lidé chodili. 

„Aha, ano, děkuji. Bohužel, myslím, že na mé ovečky příliš nepůsobí. Co pro vás můžu 

udělat?“ 

„Přišel jsem kvůli zvláštním jevům, co se odehrávají v téhle oblasti.“ 

Farářova tvář se rozzářila: „Vy jste ze Svatého oficia? To je skvělé, už jsem myslel, že tu moji 

žádost někam založili. Psal jsem jim před dobrým rokem, že potřebujeme zkušeného 

exorcistu. Od té doby se věci ještě zhoršily. Už to nejsou jenom posedlí. Už jsou to i přízraky a 

podivné úkazy. Lidi se bojí. Mám strach o jejich duše. Uchylují se ke starým babským 

receptům, jak se ochránit. Některé z nich jsou, no, magické.“ 

„Jsem jistě velmi schopný exorcista,“ schválně jsem se zcela vyhnul komentování své 

identity, „ale přišel jsem především celou situaci vyšetřit.“ 

„Jistě, jistě,“ přikyvoval farář, „jsem vám plně k dispozici.“ 

„Víte, nejsou to jen nadpřirozené úkazy, co mě trápí. Získal jsem informaci, že se včera 

někteří vesničané pokusili v lese upálit člověka obviněného z čarodějnictví. Je vám, doufám, 

jasné, že je něco takového zcela nepřijatelné! Nejen, že je to protizákonné, ale je to i 

neslučitelné s křesťanskou morálkou.“ 

Farář se tvářil vyděšeně: „To není možné. Kdo by tady něco takového dělal? Místní jsou 

trochu paranoidní, co se týče čarodějnictví, ale zabít kvůli tomu někoho, to ne.“ 

„Jsem si zcela jist, že se to málem stalo.“ 

„To není možné. Někdo si z vás vystřelil.“ 



„O tom pochybuji.“ 

„No, v tomto ohledu vám asi nepomůžu… ehm, nepůjdete se podívat na ty úkazy?“ 

„Ano, pojďme.“ Snažil jsem se zachovávat si oficiální vystupování, které, jak mi připadlo, 

mohlo sedět člověku, za něhož jsem byl považován. 

„Počkejte, prosím venku,“ řekl mi pak, „rád bych se převléknul.“ 

 

 Vyrazili jsem z kostela. Hned za prvním rohem jsme uviděli onoho samozvaného 

inkvizitora, který včera řídil upalování. Zřejmě si ještě cestou z kostela někam zaskočil a teď 

mířil domů. Farář mě zastavil. „Promiňte, můžete jen chvíli počkat? Potřeboval bych něco 

v rychlosti vyřešit s jednou ze svých oveček. Hned budu zpátky.“ 

„Ale jistě.“ 

„Děkuji. Hej, Battisto, počkej na mě!“ Samozvaný inkvizitor se otočil a počkal, až k němu 

farář dojde. Přesunul jsem své vědomí blíž k nim, abych slyšel, co říkají. Farářův šepot zněl 

velmi naštvaně: „Zeptám se tě jenom jednou a chci jasnou odpověď, Battisto! Co se dělo 

včera v lese?“ 

„Co by se tam mělo dít, otče?“ tvářil se nevinně Battista, „nevím o ničem neobvyklém.“ 

„Tak ty nevíš?! Zase sis hrál na inkvizitora, je to tak? Ale tentokrát jsi to vážně přehnal. Už 

čaroděje nevyháníš, už je dokonce upaluješ?!“ 

„Nevím, o čem to mluvíte.“ 

„Tak podívej, támhleto je člověk ze Svatého oficia. Přišel sem, aby to vyřešil. Podle zákona a 

pravidel církve. Takže se přestaneš chovat jako zástupce Boha na zemi a budeš normální 

pokorný křesťan. Jako všichni ostatní.“ 

„Svatý oficium? Co ten tady dělá?“ 

„Je tady na moje pozvání.“ 

„Zbláznil jste se, otče? Proč k nám zvete inkvizitora?“ 

„Ano, abych konečně zabránil těm nesmyslům, co tady ty a ti tví vyvádíte.“ 

„To nejsou nesmysly. Vyháníme démony. Co udělá on? Akorát tak problémy.“ 

„Koho jste to chtěli upálit?“ 

„Pietra Carmogiho?“ 

„Toho kluka? Proč?“ 



„Viděli jsem ho na souboji. Tři lidi ho poznali. Hned, jak k nám chlapec po letech přišel zpátky 

jako hvězda z velkého města. Je to čaroděj. Ničí úrodu a kvůli němu jsou tady ti posedlí.“ 

„Ty vaše souboje! Jak můžeš vědět, že je to pravda? Co když jsou to halucinace? Věříš jim 

natolik, že kvůli nim zabiješ nevinnýho člověka?“ 

„Ale to nejsou halucinace!“ 

„A nebo ti tvoji kumpáni prostě lžou. A i kdyby to byla pravda, Battisto, takhle se to přece 

nedá řešit! Církev už se dávno omluvila za hon na čarodějnice.“ 

„Ale my máme důkazy.“ 

„Máte jenom blábol pár schizofreniků.“ 

„To není žádný…“ 

„Poslouchej mě dobře, Battisto! Ještě jednou budeš jakýmkoliv způsobem komukoliv škodit 

nebo ho diskriminovat kvůli podezření z čarodějnictví a udám tě nejenom Svatýmu oficiu, ale 

i policii! Jasný?!“ 

Battista něco zamumlal, nakvašeně se otočil a odkráčel. Farář se za ním chvíli díval, pak přišel 

zpět za mnou. „Omlouvám se, ale museli jsme vyřešit nějaké detaily v chodu vesnice. Ale už 

můžeme pokračovat.“ 

Ačkoliv jsem věděl, že ke mně farář není upřímný, bylo mi jasné, že to je člověk, 

kterému mohu důvěřovat, protože má na problémy své vesnice zdravý názor. 

 



Udrž ovatel 2 

Knižní seriál, část 4 (Posedlý). 

Napsal: Martin Koláček 

 

 Farář mě dovedl k domu, na jehož zápraží seděla žena kolem čtyřicítky, jíž ale 

nedávné události vepsaly do tváře vrásky, které jejímu věku nenáležely. Když nás uviděla, 

objevily se v nich pohyby, které měly značit úsměv. 

„Dobrý den, paní Carmogi,“ řekl farář, „toto je bratr Jan, exorcista, který k nám přicestoval 

z Říma.“ Vůbec nevím, kde vzal to jméno, ale rozhodně jsem mu ho nechtěl vymlouvat. 

Mnohem víc mě zaujalo jméno ženy. Ta mi šťastně podala ruku, teď už na její tváři byl 

opravdu patrný úsměv. 

„To jsem ráda, že jste tady. Už nevím, co si počít. Syn je úplně mimo sebe. Celé dny křičí, 

pláče, vyhrožuje, včera…“ 

„Jsme přesvědčení, že je posedlý,“ zkrátil informace na potřebné minimum farář. 

„Podívám se na něj,“ odpověděl jsem. Nevěděl jsem, co to má znamenat. Bylo to pár hodin, 

co jsem mluvil s Pietrem Carmogim a zdál se naprosto v pořádku. Tedy až na tu skutečnost, 

že se ho místní pokoušeli upálit. Že by psychicky neunesl včerejší události? 

„Jak dlouho už ten jeho stav trvá?“ zeptal jsem se. 

„Už několik měsíců,“ odvětila matka, „ale nikdy to nebylo tak špatné, jako poslední dva 

týdny. Každou chvíli se klepe a vykřikuje slova v cizí řeči.“ 

„Byl se tu na něj podívat doktor,“ pokračoval farář, „ale není to žádná epilepsie, ani nic 

podobného. Z klinického hlediska je to zcela zdravý chlapec. Doporučil psychiatra…“ 

„Jenže já ho zase posílat k psychiatrovi nechci, ten ho zničí úplně,“ dokončila matka. 

„Zažíval před těmi dvěma týdny nějaké těžké období?“ 

„No,“ podívala se na faráře, „spíš ne. Ne, určitě nijak těžké.“ 

Cítil jsem, že mi něco tají. Ale tím jsem se teď nemusel až tak zabývat. S Pietrem se znám 

osobně, tak snad potřebné informace získám od něj. 

 

 Vešel jsem do místnosti a hned si uvědomil, že jsem se mýlil. Chlapec, sedící na 

posteli, nebyl Pietro, ačkoliv mu byl podobný. O pár let mladší, vyhublý, s divokým 



pohledem, jako u vlčích dětí. Když jsme vešli, padl na čtyři a začal na mě vrčet. Místnost 

obsahovala spoustu energií, které se kolem chlapce stahovaly jako vír. Některé z nich byly 

inteligentní, dokonce i měly vlastní život. Stejné energie jsem cítil také v jeho těle. Tisíce 

elementálů a podivných malých bytostí. Ale ještě někdo hluboko bylo něco jiného- vyšší 

inteligence. Skrývala se úplně vespod, pod hradbou složenou z ostatních bytostí. Ano, tenhle 

chlapec byl opravdu posedlý. Mohl bych velmi jednoduše vyhnat všechno cizí, co v sobě měl, 

ale potřeboval jsem získat informace. A proto jsem nesměl odhalit svoji skutečnou identitu 

tak rychle. 

„Mohli byste nás nechat o samotě?“ požádal jsem matku a faráře. 

„No, víte,“ začal farář, „myslel jsem, že bych se od vás třeba mohl něco přiučit.“ 

„Není co. A jestli se mi to podaří, nebude důvod, abyste se něco učil.“ 

„Ale jsme přece oba muži víry, kolegové…“ 

„Pak byste měl vědět, že máme každý své místo, k němuž nás určil náš Pán.“ 

Ještě chvíli stál na místě a zřejmě přemýšlel o nějakém argumentu, který by obhájil jeho 

postoj. Trochu mi připomněl mě samotného v jedenácti letech. Nakonec to vzdal a prostě 

vyšel ven, za ženou, která poslechla moji žádost hned, jak jsem ji vyslovil. 

 Když byli konečně pryč, opět jsem se zasoustředil na chlapce. Hlavní bytost byla tak 

skryta za hradbou svých pomocníků, že nemohla vidět, co se děje v místnosti kolem. Spálil 

jsem tedy všechny energie a elementály v místnosti. Všechny bytosti, které měly duši, jsem 

odvedl ven z vesnice a požádal vesmír, aby jim ukázal cestu tam, kam měla pokračovat jejich 

další cesta. Pak jsem zrušil vír, který sem další energie přinášel. Teď už tu byl jen chlapec a 

bytosti a energie v jeho těle. 

 Neznal jsem žádné exorcistní rituály, ale předpokládal jsem, že démon také ne. 

Ačkoliv jsem cítil, že je jeho inteligence velmi vysoká. Snad bude stačit opírat se o Boží 

jména, démon tak nepozná, že síla plyne ze mě samotného. 

„Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého,“ pronesl jsem obřadným hlasem a během toho 

spálil elementály, kteří blokovali chlapcova ústa. 

„Démone, který jsi posedl toto tělo, ozvi se!“ 

Z chlapcových úst se začala ozývat slova v neexistující řeči. Bytosti v jeho těle si zřejmě 

myslely, že mě ošálí. Netušily, že je vidím a přesně vím, která z nich promluvila. Byly to dvě 

malé potvůrky s duší, které se mi pro usnadnění mojí práce materializovaly do podoby dvou 

ohyzdných permoníků. Nebyly zlé, jen nešťastné. Za pronášení latinských slov jsem je vytáhl 

z chlapcova těla, odeslal za vesnici a požádal vesmír o otevření cesty ke světlu. Nic jiného 

jsem pro ně bohužel nemohl udělat.  



Jistě to muselo vypadat, že odstraňuji z těla vždy tu bytost, která promluvila. Přesto, 

ať z důvodu absence pudu sebezáchovy, nebo absence inteligence, vždy na mě promluvila 

další z nich. Vypořádal jsem se s každou stejně, jako s těmi předchozími, a vzal s sebou 

pokaždé i několik dalších. Hradba prořídla natolik, že už mě musel démon vidět. Teď bylo 

třeba být obzvláště opatrný, abych se neprozradil. 

„Ve jménu Otce, Syna…“ 

„Tak jo, co chceš?“ ozval se náhle chlapec. Hlas, který vycházel z jeho úst, byl výsměšný a 

jakoby unavený mými směšnými snahami. Zněl melodicky, snad až krásně. Věděl jsem, že 

jsem se dostal k jádru, tohle byl opravdu hlas démona. Oslovil mě zcela mimo protokol, což 

byl jistě účel. Kdybych byl opravdu exorcista s dlouhodobě zažitými rituály, v nichž se 

postižený válí po zemi a syčí a prská na exorcistu, pak oznámí své jméno a je pomocí svatých 

jmen vytažen z těla, takto nerituální začátek by mě mohl vykolejit. Jenže já exorcista nebyl. 

„Chci znát tvé jméno.“ 

„A ty si myslíš, že ti ho řeknu?“ 

„Měl bys,“ zamumlal jsem několik latinských slov a odstranil další z bytostí z jeho hradby. 

„Zdá se, že už moje jméno znáš. Víš, že nás je mnoho.“ 

Věděl jsem, kam tím míří. Zřejmě zná slavná slova démona, s nímž se potýkal Kristus v 

evangeliu. Byl to laciný trik, jak mě znejistit a získat energii. 

„Ne, ty nejsi Legie,“ odpověděl jsem mu a děkoval svému nedávnému studiu Bible, „není vás 

mnoho. Jsi tam jen ty a spousta jiných malých bytostí.“ 

Teď jsem ho konečně uviděl. Narovnal se a zvětšil tak, že naplňoval celé hostitelské tělo. Byl 

hubený a vysoký, v černém plášti a s ostře řezanými rysy obličeje. Jeho oči zakrývaly 

chlapcovy svým ďábelským pohledem. Rychle jsem odvrátil ten svůj, protože kdybychom se 

střetli očima, mohl by poznat, že jej vidím, a tedy že nejsem exorcista. 

„Máš pravdu,“ řekl se smíchem v hlase, „není nás mnoho. Jsem tu jen já, ale jsem mocnější, 

než by byla celá legie. Na exorcistu jsi dobrý.“ 

„Chci slyšet tvoje jméno.“ 

„Jsem inteligence třetího řádu, genius martické úrovně…“ 

Věděl jsem, že se mě snaží obelhat informacemi, které mu přidají na vážnosti, ale pro mě 

budou zcela bezcenné. A stejně si je nejspíš vymýšlel. 

„Nezajímají mě tituly. Chci slyšet jméno!“ 



Mlčel. Za nezbytného odříkávání latinských slov jsem použil všechnu svoji sílu vůle, abych ho 

donutil odpovědět. Nápor ho určitě překvapil, ale odolal mu. Byl velmi silný. 

„Překvapuješ mě,“ řekl mi, „máš sílu a přitom nejspíš vůbec nevíš, co říkáš.“ 

„Co tím myslíš?“ 

„Právě jsi mi oznámil, že má tvoje kočka spalničky, i když perfektní latinou.“ 

Že by mě intuice takhle zklamala? Byl jsem přesvědčen, že říkám slova, která mají logiku. 

„Měl by sis zopakovat latinu,“ odpověděl jsem mu. 

„To určitě,“ rozesmál se. Má intuice mě nezklamala. Byl to jen další pokus vyvést mě 

z konceptu. Takhle jsem ale vyvedl já jeho. 

„Kdy jsi přišel a posedl toho chlapce?“ zeptal jsem se jakoby na vedlejší otázku, ale přitom to 

bylo to hlavní, co jsem potřeboval zjistit. Použil jsem všechnu sílu, již jsem byl schopen. 

„Za posledního slunovratu, během souboje,“ odpověděl, aniž věděl, co dělá. Vztekle se mi 

podíval do očí. A pak zaútočil. 

 Bez varování neuvěřitelnou rychlostí opustil chlapcovo tělo a vrhnul se proti mně, 

pohled zabořený do mých očí a ruce s dravčími pařáty připraveny trhat energetické obaly 

mého těla. Překvapil mě. 

 Moje reakce byla ale také rychlá. Ve chvíli, kdy se první pařát dotknul mého těla, jsem 

útočníka zachytil svým vědomím a vší silou s ním mrštil proti zdi. Poznal, že ho vidím. 

Prozradil jsem se. Nebylo už třeba se skrývat. Podíval jsem se mu zpříma do očí. Pochopil, že 

nejsem člověk. Otočil se a začal prchat skrz stěnu. Vyrazil jsem za ním. Byl příliš rychlý a já 

málo zkušený. Jen stěží jsem se ho držel. Vylétl nad vesnici a mířil k lesu. Spoléhal na 

rychlost. Nesnažil se schovat. A fungovalo to. Byl už jen tečkou na obzoru, když začal klesat 

mezi stromy. Dorazil jsem na místo jen o pár sekund později, ale těch několik sekund 

rozhodlo. Byl pryč. 

 Stál jsem uprostřed lesa a snažil se najít energetickou stopu, která by mi prozradila, 

kudy se vydal, ale ať jsem se snažil sebevíc, nedařilo se mi to. Po několika minutách marného 

hledání jsem pochopil, že jsem jej ztratil, a vydal se zpět do domu Carmogiových. Chlapec 

ležel na zemi v bezvědomí. Odvedl jsem z jeho těla zbytky nezvaných návštěvníků a probudil 

jej. Chvíli na mě zmateně zíral. Z jeho pohledu, ač už bez démona a ostatních bytostí, jsem 

cítil, že na slovech doktora bylo něco pravdy. Ten chlapec nebyl psychicky v pořádku a zákrok 

psychiatra či psychologa by mu mohl prospět. Trpěl nějakou formou psychózy, která 

fungovala jako brána pro útočící bytosti. Proto, zatímco se na mě díval, vytvořil jsem kolem 

něj ochranný obal, který měl všechno nežádoucí odrážet. Aspoň na nějaký čas. 

„Jak se cítíš?“ zeptal jsem se. 



„Strašně,“ odpověděl hlasem, který byl teď už opravdu jeho. 

„Pamatuješ si něco?“ 

„Naposled, jak jsem seděl u oběda, s mámou a bráchou.“ 

„S Pietrem?“ 

Přikývl. 

„A pak už nevíš nic?“ 

„Ne, pak je temno, jako vždycky předtím.“ 

„Už se ti to stávalo předtím?“ 

„Čas od času. Vždycky to bylo nějakou dobu dobrý a pak zas ne. Kdo jste? Exorcista?“ 

„Hm.“ 

„Pan farář říkal, že pro vás poslal. Takže budu v pořádku?“ 

„Budeš. Démona jsem vyhnal. Byl silný, musel jsem použít všechen svůj um.“ 

„A nemůže se vrátit?“ 

„Ne, určitě se nebude vracet na stejné místo a napadat stejného člověka. Je to pro něj příliš 

riskantní. Navíc jsem ho snad oslabil dost na to, aby si vůbec něco takového příště 

rozmyslel.“ 

„Tak to je fajn. Já… děkuju.“ 

„Není zač, je to moje poslání. Teď bych ale potřeboval vědět- jaký je tvůj vztah k Pietrovi?“ 

„K Pietrovi? No, dobrej. Občas jsme se škádlili, a tak, prostě brácha. Mám ho rád. Proč?“ 

„To nic, v pořádku. Co psychiatr? Byl se na tebe podívat?“ 

„Jednou, po prvním záchvatu. Nasadil mi nějaký strašný léky, co jsem se po nich počůrával a 

myslel na sebevraždu. Tak jsem je brát přestal.“ 

„A záchvaty se vrátily?“ 

„To jo, ale bylo to lepší. Lepší mít občas záchvat, než být tupá loutka, jestli mi rozumíte.“ 

„Rozumím. Ale myslím, že jsi se jenom dostal do rukou špatnému psychiatrovi. Možná 

kdybys zkusil jít ještě k někomu jinému… ale o tom bude spíš lepší promluvit si s tvoji 

mámou.“ 

„A máma? Kde je?“ 



„Čeká venku. Řekl bych, že už za ní můžeme zajít.“ 

 



Udrž ovatel 2 

Knižní seriál, část 5 (Pes z pekel). 

Napsal: Martin Koláček 

 

 Vyšli jsme ven. Paní Carmogi i farář stáli na zápraží. Chlapec oslovil svoji matku, ta se 

mu vrhla s pláčem kolem krku. Pak se otočila na mě: „Jak vám to můžu oplatit?“ 

„Stačí drobnost. Rád bych, kdybyste mi přestala zamlčovat informace a řekla mi po pravdě 

všechno, co budu chtít vědět o vašem druhém synovi, Pietrovi.“ 

 Podívala se na mě trochu vyděšeně. Pak poslala syna dovnitř, aby tam počkal. Když za 

ním zapadly dveře, poodešli jsme kousek dál. 

„Proč vás zajímá Pietro?“ zeptala se, „je to moc hodnej kluk, nikomu nic neudělal. Určitě 

nemá nic společného s tím posednutím.“ 

„To netvrdím. Dostaly se ke mně informace, že ho místní podezírají z čarodějnictví.“ 

„To ano, ale přece si nemyslíte, že… dala bych vlastní duši za to, že…“ 

„Nechte toho zaklínání,“ zarazil jsem ji, než začne vytvářet zbytečná energetická propojení, 

„Já ho nejdu ani zatknout, ani upálit. Naopak, chci ho zachránit před davem vystrašených 

vesničanů.“ 

„To je dobře, děkuju vám…“ 

„Řekněte mi, kde je teď?“ 

„To kdybych věděla, velebnosti. Utekl.“ Podíval jsem se jí zpříma do očí. Zdálo se, že mluví 

pravdu. 

„Utekl? Proč?“ Odpověď jsem samozřejmě znal, ale potřeboval jsem, aby bylo oficiálně 

známo, že ji znám. 

„Ze strachu před nimi.“ 

„Před vesničany?“ 

„Ano.“ 

„Utekl už někdy dřív?“ 

„Před šesti lety. Vrátil se teprve nedávno.“ 



„Kdy?“ 

„Asi… před dvěma týdny,“ soukala ze sebe neochotně, pak rychle dodala: „Možná míň.“ Snad 

doufala, že si naprosto zjevné souvislosti nevšimnu. 

„Tedy ve stejné době, kdy váš druhý syn upadl do těch těžkých záchvatů…“ 

„Přece si nemyslíte, že to má souvislost?“ snažila se matka ochránit svého syna. 

„To by mě právě zajímalo.“ 

„Pietro by mu nikdy neublížil. Je to jeho bratr. Má ho rád.“ 

„Netvrdím, že za to nutně může Pietro, jen přemýšlím o souvislostech. Kdy ho začali 

podezírat?“ 

„Vlastně už od narození. Oba moji synové se narodili v košilce.“ 

„V košilce?“ 

„Měli kolem sebe při narození zbytek placenty. O takových dětech se má zato, že z nich 

budou čarodějové nebo benandanti, co proti čarodějům bojují.“ 

„To je nějaká místní legenda? Jak proti nim bojují?“ 

„Na soubojích. Vždycky o čtvrteční noci za úplňku se vydávají někam na louku a tam spolu 

bojují. Po vesnici se rozneslo, že tam někdo Pietra viděl, že byl s čaroději.“ 

„Kdo ho viděl?“ 

„Nějací benandanti. Ale já je neznám, nikdo vám neřekne, že je benandant. Znají se jenom 

mezi sebou. Ale někdo z vesnice mezi nima určitě je.“ 

„Proč neobvinili i vašeho druhého syna?“ 

„Obvinili. Ale na souboji ho nikdo neviděl. Lidé z vesnice si myslí, že ho Pietro nutil, aby šel 

bojovat taky, ale on to odmítl, a tak na něho Pietro seslal zlé síly. A že teď přišel znovu, aby 

ho konečně přesvědčil.“ 

„A když odolával, seslal na něj Pietro ještě horší záchvaty. Myslím, že už tomu začínám 

rozumět.“ 

„Ale tak to určitě nebylo! Pietro je moc…“ 

„Promiňte, špatně jsem se vyjádřil. Řekl jsem, že začínám rozumět logice obvinění, ne, že si 

myslím, že to tak opravdu je.“ 



„Aha… tak to jo. Víte, nemám to tady lehké. Jednoho syna mi odsoudili a druhého mají za 

hrdinu. Strašně bych si přála, aby nechali na pokoji oba dva. Nechci mít doma ani světce, ani 

čaroděje. Chci mít svoje dva syny.“ 

„Proč se vlastně vrátil?“ 

„Přece aby mohl být s námi. Stýskalo se mu. Jenže ti blázni ho zase vyhnali.“ 

„Aha, jistě, to zní rozumně.“ Snažil jsem se ženu uklidnit, ačkoliv nemůžu říct, že jsem byl 

zcela přesvědčen o Pietrově nevině. Bylo to příliš mnoho náhod najednou. On sám mi řekl, 

abych první čtvrteční noc v měsíci sledoval myš, co bude odcházet z vesnice. A to je přesně 

noc, kdy mají probíhat souboje. Rozhodně zde byla souvislost. Informace mi hučely v hlavě, 

aniž bych je byl schopen složit v rozumný celek. Nikdy mi příliš nešla syntéza. Na to byla 

dobrá moje sestra. Ano, nechám faráře, aby mě provedl po zbývajících úkazech, a pak 

vyrazím za Isabelle na poradu. 

 

 Farář mě vedl dál po vesnici, směrem na západ. Následující zastávka byla 

v rozbořeném mlýně.  

„Co je tady za problém?“ zeptal jsem se. 

„Několik lidí přísahalo, že tady straší. Prý slyšeli rány a vytí.“ 

„Vytí?“ 

„Ano, psí vytí. A prý viděli obrovského černého psa se třemi hlavami.“ 

„A nemohli tam prostě jenom vidět nějakého psa z vesnice a zbytek si dobájit?“ 

„To jsem jim říkal taky. Ale přísahali, že byl strašidelný a jak se objevil, tak zase zmizel. Bylo 

jich už tolik, že to můžu těžko přehlížet. Třeba je to celé nesmysl, ale byl bych moc rád, 

kdybyste se na to podíval.“ 

 Vešli jsme do rozbořeného mlýna. Naše kroky vířily stoleté nánosy prachu, ležící na 

hliněné podlaze. Za okny se ozýval hukot vody, jak se valila skrz rozlomené a nehybné 

mlýnské kolo.  

„Budete chtít zase pracovat sám?“ zeptal se farář. 

„Bude to tak lepší,“ odpověděl jsem. 

Farář odešel ven. Chvíli jsem se rozhlížel a pak vyrazil do sklepa, z něhož jsem cítil silnou 

energetickou stopu. Schody vedly do místnosti, v níž kdysi ozubená kola převáděla energii 

z kola na mlýnský kámen.  



 Byl tam. Velký, světle hnědý pes s plandavýma ušima. Spal za velikou hřídelí. 

Vesničané měli pravdu, nebyl to obyčejný pes z masa a kostí. Jednalo se o astrální bytost, 

jakými se to tu hemžilo. Normální lidé by jej vůbec nevnímali, ale obyvatelstvo vesnice se 

zřejmě v průběhu času stalo v tomto ohledu neobyčejně senzitivním. Jejich strach však 

podobu psa pozměnil. Tohle rozhodně nebyl žádný trojhlavý černý strážce podsvětí. 

 Jemně jsem jej probudil. Vyskočil na všechny čtyři, začal vrčet a pokusil se opticky 

zvětšit. Pak mu ale došlo, že to na mě nepůsobí, a přestal. Jeho inteligence byla nižší, než 

lidská, ale rozhodně vyšší, než psí. Pochopil nejen, že jej neohrožuji, ale také, že nejsem 

člověk. 

„Jak ses sem dostal?“ zeptal jsem se ho. 

Neodpověděl mi. Tedy, aspoň ne slovně. Poslal mi jakousi informaci, z níž jsem rozkódoval 

pouze obraz letícího psa. Komunikoval na zcela jiné úrovni, než já. Ne slovně, ale obrazy. 

Když vyslal informaci „letící pes“, tak se vším, co k němu patří- s naježenou srstí a strachem, 

že spadne a zabije se. Dekódovat z takového chaosu podstatnou informaci by bylo pro mě 

nemožné. Dokázal jsem obraz chápat a cítit, ale ne s ním jakkoliv pracovat. 

 A pak mě napadlo, jak na to. Vytvořím prostředníka. Stáhnul jsem z okolí co nejčistší 

energii, jakou jsem mohl získat, a postavil ji mezi nás. Na jedné straně jsem ji navázal na jeho 

obrazy, na straně druhé na moji úroveň informací. Uprostřed jsem vytvořil doslova televizní 

obrazovku, na níž se budou přehrávat obrazy, které vysílá. Za obrazovkou bylo jádro, které 

mělo informace přeložit na obrazy a zpět. Pak jsem prostředníka spustil. 

 Výsledek nebyl přesvědčivý. Informací bylo tak moc, že se vzájemně bily a obrazy se 

překrývaly. Znovu jsem tedy upravil prostředníka. Část obrazovky jsem vymezil pro události, 

část pro emoce. Zbytek informací jsem nechal odfiltrovat. 

 Před mýma očima se začal odehrávat příběh. Pes běhal po pastvinách kolem stáda 

ovcí. Pomáhal pastevcům, aniž by ti o jeho existenci věděli. Ostatní psi jej viděli, ale tolerovali 

jej. Nebojovali s ním o teritorium, nebyl pro ně sokem. Naopak, pomáhal tam, kde na to 

místní psi nestačili, ale jakmile se práce ujali, přenechal jim ji a zmizel. Viděl jsem scénu, v níž 

jedna ovce utekla na skálu a zůstala trčet na výstupku, na němž se nemohla ani otočit, natož 

se vrátit zpět. Tehdy k ní pes přišel, pomohl jí otočit se a navedl ji nebezpečnou cestou zpět 

ke stádu. Pastevci nevěřili svým očím a chytrá ovce byla ještě dlouhou dobu tématem debat 

v místní hospodě. Pes byl v té době velmi šťastný. 

 Obraz se však změnil. Od obzoru se blížil vír. Jakési astrální tornádo, které vysávalo 

z okolí všechny jemnohmotné bytosti. Pes se snažil utéct, ale bylo to marné. Tornádo 

dorazilo až k němu, zvedlo jej ze země a uvěznilo ve svém nitru, současně s ostatními 

bytostmi z okolí. Teď jsem uviděl ten obraz, který mi poslal na začátku, ten s letícím psem. 

Neviděl moc kolem sebe, jen proudy energií a kapky deště, které nerušeně padaly k zemi, 

neseny jen lehkým větrem. Měl strach. Velký strach. 



 Pak začal náhle velmi prudce klesat. Tornádo zesláblo a on padal nekontrolovatelně 

k zemi. Další obraz ukazoval mlýn, v němž jsme se právě nacházeli. Byl nešťastný a 

vystrašený. Zalezl do mlýnice a klepal se strachy. Když pak přišel někdo z vesnice, snažil se jej 

zahnat. Nevěděl, proč ho sem přivedli, a bál se, že to bylo proto, aby mu ublížili. 

 Řešení bylo naprosto samozřejmé. Poslal jsem mu informaci, že jej pošlu zpět na 

pastvinu, z níž byl tak násilně odnesen. Zřejmě pochopil, protože mi poslal obraz až kýčovitě 

šťastného psa, který běhá po nepřirozeně barevné louce. Zřejmě si už stačil svoji minulost 

značně idealizovat. Uchopil jsem jej svým vědomím a vyrazil směrem, kterým mě vedla 

intuice. Samozřejmě jsem se nemýlil a dopravil jej přesně na místo. Zavětřil stádo a šťastně 

se k němu rozeběhl. Chvíli jsem se díval, jak metá šťastně kotrmelce, společně s několika psy, 

kteří byli z jeho návratu také nadšení. Pak jsem se vrátil do mlýnice a vyšel ven, kde na mě 

čekal farář. 

„Tak co, bylo tam něco?“ zeptal se nedočkavě. 

„Bylo.“ 

„Vážně? Strašidlo? Pes? Cerberos? Poslal jste ho do hlubin pekelných, kam patří?“ 

Jednoduchost jeho uvažování mě částečně pobavila a částečně znechutila. 

„Jak víte, že patří do hlubin pekelných?“ 

„No, když je to pekelný pes?“ 

„Jak víte, že pekelný? Píše se v Bibli něco o pekelných psech.“ 

„No... někde v Apokalypse, myslím? Takže to nebyl démon?“ 

„Ne. Jenom nešťastná duše, která se ztratila.“ 

„Bloudící duše?“ 

„Ano.“ 

„Takže to býval člověk?“ 

Naše vnímání jako by se odehrávalo ve zcela jiném vesmíru. Možná bych si měl vytvořit 

podobného prostředníka pro komunikaci, jako předtím se psem. 

„Proč člověk?“ zeptal jsem se. 

„No,“ farář se zdál nejistý, „přece jen lidé mají duši.“ Díval se na mě dost podezíravě, zřejmě 

mu přišlo podivné, že člen Svatého oficia nesdílí stejný pohled na věc. Chtěl jsem mu říct 

něco o zneužívání přírody, o tom, jak jsou zvířata redukovány pouze na stroje na výrobu 

masa. Ale nejen, že by to nic nezměnilo, navíc by to ohrozilo moji misi. 



„Podívejte,“ řekl jsem nakonec, „ať koncily řekly cokoliv, já jsem především praktik. Byla tam 

nešťastná duše, která vypadala jako pes. Pokud to byl původně člověk a vzal na sebe podobu 

psa, je to jeho volba. V tom případě by ode mě bylo neuctivé chovat se k němu jako 

k něčemu jinému, dokonce i snažit se zjistit, co byl předtím. Získal jsem si jeho důvěru a 

pomohl mu odejít tam, odkud přišel.“ 

„A on... jen tak odešel?“ 

„Ano.“ 

Farář pokrčil rameny: „Máte pravdu, asi bych vám opravdu nebyl nic platný. Práce exorcisty 

je zjevně úplně jiná, než jsem si představoval. Nikdy by mě nenapadlo vymýtat duchy tak, že 

si získám jejich důvěru.“ 

 



Udrž ovatel 2 

Knižní seriál, část 6 (Vězeň). 

Napsal: Martin Koláček 

  

 Další zastávkou byl hřbitov. Vlastně jsem čekal, kdy k tomu dojde. Představa, že 

astrální bytosti osídlí celou vesnici a zapomenou na hřbitov, je asi tak pravděpodobná, jako 

že vaše auto ukradne opilý pštros. 

„Lidé říkají,“ oznámil mi farář, „že tady mrtví v noci vstávají z hrobů, sešikují se do řady a pak 

odcházejí do lesa. Na živé, kteří se odváží je oslovit, nereagují. Někdo tam poznal dokonce 

své mrtvé příbuzné, ale ani ti nedali najevo, že by je vnímali. Někteří lidé z vesnice s nimi 

podle místních povídaček chodí, ale nikdo mi nesdělil žádná jména. Šušká se to o obou 

chlapcích Carmogiových, ale o těch se toho šušká tolik, že na tom už nemusí být ani zrnko 

pravdy.“ 

Duše mrtvých, které si uchovávají svoji podobu a v noci chodí do lesa? Proč? To přece 

nedává žádnou logiku. 

„No, možná byste sem měl přijít až v noci... když jste ten praktik.“ 

Asi to měla být kousavá poznánka, ale přehlédl jsem to. 

„To asi bude třeba,“ odpověděl jsem, „ale ničemu neuškodí, když tam zajdu rovnou.“ 

„Víte,“ farář působil nejistě, „já... asi...“ 

„Tak co se vám zase nezdá?“ zeptal jsem se sice autoritativně, ale mile. 

„Víte, asi se teda exorcistní techniky opravdu změnily. Já jen, že jsem očekával, že prostě 

hřbitov znovu vysvětíte. Nepředpokládal jsem, že byste chtěl s těmi bytostmi... no... 

přicházet do kontaktu.“ 

„Mluvit.“ 

„Vy s nimi chcete mluvit?“ farář působil snad až vyděšeně. 

„Předpokládám, že jste se už pokusil vyřešit problém vysvěcením.“ 

„To ano.“ 

„A pomohlo to?“ 

„Ne.“ 



„Tak vidíte. Takže to zjevně nebude cesta.“ 

„Myslel jsem, že budete lépe vědět, jak Pána oslovit.“ 

„Pána?“ 

„No... jako... našeho Pána. Krista. Boha. Ducha Svatého.“ Zdálo se, že tohle je na něj moc. 

Moje neortodoxnost jej znejišťovala. 

Usmál jsem se na něj: „Vaše skromnost je příkladná, ale opravdu myslíte, že mám jakkoliv 

bližší spojení s naším Pánem, jen proto, že jsem výš v církevní hierarchii? Kromě toho,“ ani 

nevím, proč jsem to řekl, ale cítil jsem, že je to správně, „není snad jasně řečeno, že nemáme 

volat Pána, aby za nás dělal naši práci?“ 

Trefa do černého! To bylo zřejmě přesně podle církevní dogmatiky a faráře to uklidnilo. „No 

dobře, ale přece jen, myslel jsem, že třeba vaše vysvěcení bude silnější, protože třeba znáte 

nějaké exorcistní postupy, a tak.“ 

„Ano. Přesně ty znám. A ty spočívají mimo jiné i v tom, že se s těmi bytostmi pokusím 

nejdříve setkat a promluvit s nimi.“ 

 Přišli jsme na hřbitov. Ano, byly tu nějaké energie, ano, většinou byly cítit z hrobů, ale 

rozhodně nebyly natolik silné a zaostřené, aby mohly patřit bytostem, které se v noci potulují 

po okolí. Byly to jen otisky dávno mrtvých lidí. Obyvatelé vesnice neviděli procesí mrtvých, 

jen informace, které se zhmotnily díky neobvykle silnému energetickému poli, které v okolí 

panovalo. Tady problém nebyl. Ano, přijdu v noci, abych se s jevem seznámil lépe, ale 

k tomu, abych problém vyřešil, musím přijít na podstatu energetického proudu, který tuto 

vesnici sužuje. Příliš mnoho času jsem strávil řešením jednotlivostí. Jsem tu proto, abych 

napravil trhlinu v řádu vesmíru. Tedy podstatu, nikoliv projevy. 

 

 „Tohle je poslední místo,“ oznámil mi farář, když jsme přišli k poměrně luxusně 

vypadajícímu domu, „lidé se sem bojí chodit. Prý se tu samy přemisťují věci. Předpokládám, 

že si opět budete chtít jít sám dovnitř promluvit?“ 

„Předpokládáte správně.“  

Vešel jsem dovnitř a rovnou zamířil do místnosti, z níž byla cítit nejsilnější energie. 

Byla to pracovna. Uprostřed stál moderně vypadající stůl a od stropu visela starodávná židle. 

Pouhý pohled na židli mi odhalil, že sem nepatří. Nejen proto, že se nehodila k nábytku a že 

čirou náhodou visela od stropu, ale především nebyla hmotná. Byla to jen další iluze 

stvořená z astrálních energií. Extrémně vnímavé obyvatelstvo vesnice ji však mohlo 

považovat za objekt zcela reálný.  



 Židli jsem zrušil a začal rozpouštět neobvyklé energetické pole kolem stolu. Když jsem 

byl asi v polovině práce, náhle se v poli začalo něco materializovat. Přestal jsem tedy a čekal. 

Tvar stále více připomínal lidskou postavu, až se nakonec změnil v podobu malého chlapce, 

asi ve věku deseti let. Tentokrát to byl zřejmě opravdu duch. 

„Co to děláš?“ zeptal se mě. 

„Na totéž jsem se chtěl zeptat já tebe.“ 

„Hraju si. Proč ničíš moje hračky?“ 

„Protože tvoje hračky děsí lidi.“ 

„No a? A nečekáš snad, že se tady budu kousat nudou.“ 

„Proč jsi vůbec tady?“ 

„Já tady bydlím.“ 

„Chtěls říct bydlel, ne?“ 

„Já bych řekl, že pořád bydlím.“ 

„Nemáš pocit, že jsi na to trochu moc… no… mrtvý?“ 

Zasmál se. „Já bych řek, že jsem na to mrtvý přesně tak akorát.“ 

„Mrtví obvykle nezůstávají v domech, kde žili.“ 

„Tak já neměl moc na vybranou, že jo.“ 

„To já právě nevím. Jak se to stalo?“ 

„Byli to čarodějníci. A čarodějnice. Proklely mě a já umřel. A zůstal tady.“ 

„To víš, nebo si to myslíš?“ 

„Vím. Odmítl jsem jít na souboj.“ 

„Přesvědčovali tě, abys šel s nimi?“ 

„Přišli si pro mě. Na nic moc se mě neptali. Přišel chlap, vytáhl mě z těla a prý abych šel za 

ním. Ale já jsem nechtěl a vrátil jsem se zpátky. Přišli ještě několikrát. Pak jsem onemocněl. 

Přišli mi vyhrožovat, ale já jsem odmítl. Nakonec jsem umřel. Když jsem přišel k sobě, stála 

nade mnou čarodějnice a oznámila mi, že mě proklela a že tady budu strašit navždy.“ 

 Znělo to strašlivě. Chlapec, který se rozhodl vzepřít zlu a skončil takhle. Trhlina 

netrhlina, s tímhle něco musím udělat. Zkusil jsem hledat energetické stopy, které k chlapci 

vedly. 



„Co to děláš?“ zeptal se mě. 

„Hledám to prokletí,“ odpověděl jsem, „možná bych ho mohl zvrátit.“ 

Chvíli mi to zabralo, ale nakonec jsem to našel. Kdesi ve vesmíru byl drobný imaginární 

prostor, který kletbu obsahoval. Kdyby byl hmotný, měl by velikost obyčejného slepičího 

vejce. Jenže velikost samozřejmě není ekvivalentem síly. Tahle kletba byla strašlivá, a co víc, 

dokázala se živit z energie vesmíru. Od prostoru vedl úzký pruh dolů k chlapci a přiváděl 

energii, z níž vznikalo silové pole kolem něj. Došlo mi, že i kdybych jej rozpouštěl jakkoliv 

dlouho, nebylo by to k ničemu. Nemůžu odstranit následky, jestliže nezničím zdroj. 

„Našel jsem ji,“ řekl jsem, „mám ji odstranit?“ 

Čekal jsem od chlapce okamžitou kladnou odpověď, ale překvapil mě. Váhal. 

„Co se děje?“ zeptal jsem se ho, „nechceš být volný?“ 

„Víte, já se bojím.“ 

„Čeho?“ 

„Smrti.“ 

„Ale vždyť už jsi mrtvý.“ 

„Ale ne opravdu mrtvý. Pořád jsem tady. Bojím se, že už prostě nebudu.“ 

„Na to úplně nedokážu odpovědět, ale myslím, že nemůžeš přestat existovat. Nevím, co 

bude pak, ale dost pochybuji, že by to mohlo být horší, než to, co prožíváš teď.“ 

Chlapec chvíli přemýšlel. „Tak teda jo,“ řekl nakonec. 

Přemýšlel jsem, zda není ještě něco, na co bych se potřeboval zeptat, ale nic mě nenapadalo, 

myšlenka na utrpení chlapce byla tak silná, že všechno ostatní vyhnala ven z hlavy. A snad ani 

ne nad jeho utrpením, ale nad nespravedlností, jejíž se stal obětí. Zlost nad činem 

čarodějnice. 

 Asi proto bylo tak těžké kletbu zlomit. Jako by na to mé síly nestačily. Vejce zůstávalo 

stále stejně silné. Čím víc jsem se snažil jej zničit, tím víc ve mně rostl hněv nad osobu, která 

to vyvolala. Zastavil jsem práci. Tohle nešlo. Musím mít čistou hlavu, jinak úkol nemůžu 

dokončit. Musím se zbavit nenávisti. Zavřel jsem oči a představil si čarodějnici. „Odpouštím 

ti,“ řekl jsem. Jenže jsem to tak vůbec necítil. Nenávist byla stále stejně silná, a s ní i vejce. 

 A pak mi došlo, že jsem možná nespravedlivý. Možná měla stejně mizernou volbu, 

jako ten chlapec. Buď bojovat za zlo, nebo smrt. Prostě nebyla tak silná ve svém rozhodnutí. 

Trestající stránka ve mně se ale opět ozvala: „To, co udělala, je neomluvitelné.“ 



A odpouštějící stránka odpověděla: „Ale co když neměla na vybranou.“ 

„Každý má na vybranou!“ 

„To ano, ale můžu odsoudit člověka za jeho slabost?“ 

 Otevřel jsem oči. A náhle jsem si uvědomil, že vejce není prázdné. Kdesi pod 

energetickými obaly byla duše, trpící a plačící. Čarodějnice uvězněná vlastní kletbou. 

Trestající stránka na chvíli vyvolala pocit zadostiučinění a pocit, že bych ji tam snad měl 

nechat, ale pak byla konečně potlačena. Ta bytost trpěla. Ať udělala cokoliv, žádná duše si 

nezaslouží být uvězněná kletbou po zbytek věčnosti. 

 Vejce prasklo a duše se vzdechem zmizela. Samotnou kletbu, tedy myšlenku, kterou 

energetické obaly vyživovaly, jsem nechal bez přísunu energie zaniknout. Poslední zbytky 

energie naplnily silové pole kolem chlapce, a to konečně začalo řídnout. Ještě jsem jej 

pomohl rozptýlit. 

„Jsi volný,“ řekl jsem. Chlapec se zasmál a zmizel. 
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