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1. Hlad
Martin Strnad

Vsechny jsem je sezral. Vsechny. Tondu, Frantu, Karla i Pepu. A nakonec i tu
Marenu. I kdyz tomu jsem se branil dost dlouho. Ale co, beztak by se mnou
Zem znovu nezalidnila.
Vsechny jsem je sezral. A uz mam zase hlad. Co teď? Cokly po ulici honit
nebudu, na to jsem moc tlustej, prezranej. Presto mam hlad. Obrovskej hlad.
Hlad, jakej jsem poprve ucejtil pred prvním poradnym… zradlem. Byl pekne
hnusnej, ten bezdomovec, a kdoví, co vsechno jsem sezral s ním, ale nemoh
jsem si pomoct... proste jsem musel. Z niceho nic.
Takhle si jdu v noci po Karlaku, v sobe jedno petipívo a par panaku, kdyz
me to chytlo. Hroznej hlad. Ale ne takovej ten, co ho maj po chlastu vsichni.
Tohle bylo jiny, bylo to tak silny, ze jsem se vrh na první pozivatelnou... vec
kolem. Bohuzel to byl ten bezdomovec. Bohuzel pro nej.
Ze mam pracky samou krev, v hube necí do cista ohlodanou stehenní kost a
vsude kolem roztahany streva, to mi doslo, az kdyz jsem si hubu utíral do jeho
smradlavy bundy. Dneska bych uz takovou blbost neudelal – nechat tam ty
streva. Urcite je pak nekdo nasel a sezral. Zdrhal jsem odtamtaď jako od
malomocnejch. Jenomze ten malomocnej jsem byl ja. A nikdo to nevedel.
Nevedela to moje zena, kterou jsem stih sezrat hned dalsí rano, ani deti,
ktery jsem jeste nechal posnídat, umejt zuby a nachystat se do skoly. Skvarky z
jejich mamy jim strasne chutnaly. Z nich moc skvarku nebylo... aspon to maso
mely krehky.
Sousedka sla jako dalsí. Zazvonil jsem, otevrela, pracky i hubu celou od
krve. Taky zere, napadlo me tenkrat. Jenze ja byl silnejsí. Sezral jsem ji a jejího
nacatyho manzela. Oba byli kuraci. Tlusty. Jako anglicka slanina.
Na ulici propuklo peklo na zemi. Jeden zral druhyho. Uz se ani neobtezovali
predtím svy zradlo zabít, zvejkali se zaziva. Policajti nic nezmohli, zravy
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sílenství se nevyhnulo ani jim. Kdyz nastoupila armada v roky jetejch
plynovejch maskach, nestihli ani poradne vystrelit a uz se zrali navzajem.
Neexistovalo nic, co by to sílenství zastavilo. Tohle by nenapadlo ani toho
nejuchylnejsího spisovatele. Nikdo nebyl imunní, vsichni dostali ten
nekonecnej hlad, hlad kterej neukojí ani precpany reznictví, ani jatka plny
rozbouranyho hovezího, ani po strechu natrískanej prasecak.
Takhle to slo par tejdnu. Lidí porad ubejvalo. Vsechny deti zmizely behem
dnu, pak sli duchodci a invalidi. Proste zakon silnejsího. Predevcírem jsem
sezral posledního z tech silnejsích jako jsem ja. Od ty doby vidím jenom
prazdny ulice, vyrabovany obchody a hromady ohlodanejch kostí. Uz ani ty
krysy tu nejsou. A premejslím, jestli jeste vubec zustal nekdo, koho bych moh
sezrat. Zkousel jsem vypadnout z Prahy, najít nejakou pastvinu, kde by jeste
byla krava, ovce nebo kun. Kozu bych si taky dal, klidne i smradlavyho kozla.
Najít tak kralíkarnu, hmmm… klidne i mrtvy kralíky, nebo slepice zavreny v
kurníku. Konec koncu zacal jsem bezdomovcem. Uz je mi to fuk. Proste
potrebuju zrat, cokoliv...
Asi bych uz docista zesílel, nenarazit na tu zabarikadovanou hospodu. Bylo
tam par urostlejch kousku, a co víc, pred hospodou se valelo nekolik takovejch
jako ja. Pupky nafoukly, huba rozsírena, silny pracky cely od krve. Vsichni
prospikovany brokama. Ti uvnitr chytre predstírali, ze je barak prazdnej, a na
ty mrtvoly venku lakali dalsí nakazeny. Pritom to v sobe meli taky. Jenom byli
dost vychcany, aby se nesezrali navzajem. Nevim, jak to zvladli na zacatku,
kdyz tohle sílenství propuklo, ale system byl jednoduchej. Kazdej dostane
stejne. Nazranej parchant, rozumnej parchant ríkali, kdyz me hnali pred sebou
jako vabnicku.
Ten den, kdy jsem sedel hladovej na prdeli v kroví kus od ty hospody a
drzel se, abych se nevrh na ty mrtvoly a nenabeh tem uvnitr prímo na musku,
byl ucinenej ocistec. V noci vylezli. Pupky jeste vetsí nez ja, huby a ruce
popraskany od zaschly krve vcerejsí vecere. Dokonce mezi nima byla jedna
zenska. Kdyz vecer vtahli par mrtvol dovnitr a zacali si navzajem nadavat, ze
tady vyhladovej, ze sem uz nikdo dalsí neprijde, uz jsem to nevydrzel a vybeh
na ne. V tu chvíli jsem koukal do peti dvojitejch hlavní. Porad nevím, jestli to, ze
me svym zpusobem vzali za svyho, byl ten nejlepsí vysledek, mozna to meli
ukoncit hned tam a pak si na mne posmaknout. Namísto toho jsem jim delal
7
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volavku po vesnicích. Projít se po navsi, stale na musce jejich lovecky pusky,
nalakat tech par místních, co se jeste nestihli navzajem pozrat, a navest je
ostatním na dostrel. To byl muj ukol. Nejakou dobu to docela fungovalo. Ale
zradla bylo porad mín, a tak se nejdrív spolecne vrhli na Tondu, pak si
rozebrali Frantu, den na to Karla a pres veskery jeho odpor nakonec i Pepu. To
se mi podarilo vzít jim jednu bouchacku. Bylo to jako romanticka vecere. Zapad
slunce, dobry zradlo, ja, Marena a dve nabity brokovnice, jenom to víno a
hudba chybely.
Ten vecer me napadlo, ze tohle je opravdu konec. I kdybych Marenu
premoh a sezral ji, nemel bych pak uz co do huby. Vedeli jsme, ze se nemuzeme
rozejít. Drív nebo pozdeji by zacal jeden druhyho v hladovym sílenství
pronasledovat. A tak jsme sli spolecne. Obe komory nabity, hlaven k hlavni,
jeden vedle druhyho. Dve hladove zrudy cíhající na sebe navzajem. Myslím, ze
je dost jasny, kdo z nas ztratil prehled jako první.
Strelil jsem ji do spanku. Aby nebylo moc skody na mase, abych mel co
nejvíc zradla. Ona ve smrtelne kreci vypalila obe komory do vzduchu. A teď tu
sedím, v hube uz davno prazdno, zaludek rve hlady, jsem celej od stary krve,
svíram pusku s poslední patronou a premejslím, jestli není skoda tu jen tak
nechat mrtvy telo sebevraha, kdyz uz ho nebude mít kdo sezrat.

8

Český konec světa

2. Válka a Blábol
Martin Koláček

Armageddon sedel ve sve pracovne a mel hlavu v dlaních. Za chvíli prijdou
Apokalyptictí jezdci a budou po nem chtít, aby se spustil. A to on nemel v
umyslu.
Tedy, ne ze by mel sam o sobe neco proti konci sveta, naopak, docela se na
nej tesil. A jeste donedavna mel pocit, ze se na nej tesí i sami lide. Jenze zjistil,
ze se mylí.
Vlastne tím byl prekvapen, protoze lide meli tendenci blafat o konci sveta
kazdou chvíli. Stacilo, aby nekdo nasel sutr, do nehoz pred dvema tisíci lety
autisticky uredník astronomickeho uradu vytesal kalendar na prístích dva
tisíce let, a ciste nahodou jeho kalendar skoncil prave za par let od chvíle, kdy
se archeologove s uzasnym objevem vratili a nalezite jej zmedializovali. Nikdo
uz se pak nezabyva myslenkou, ze mozna tesar skoncil proto, ze jej vyhodili z
prace, ze se mu zlomilo jeho oblíbene dlato, a nebo protoze jej to proste
prestalo bavit. Ne, jedinym vysledkem, ke kteremu populace dojde, je, ze onen
davny vizionar zanikle civilizace predpovedel konec sveta. Do mysli se vkrada
myslenka: To je sice hezke, ale kdyz byl takovy vizionar, proc nepredpovedel
konec svojí vlastní civilizace, dusledkem cehoz bude jeho kalendar lezet tisíc
let v zemi a nikdo jej neuvidí? Nebylo by logictejsí ukoncit kalendar rokem
zaniku civilizace a znovu zacít rokem archeologickeho vyzkumu? Usetril by si
tím hodne prace.
Nekterí vizionari samozrejme predvídali konec sveta sami, bez jakychkoliv
podkladu. Obvykle tedy par set let dopredu, aby se dozili pozehnaneho starí, a
nikoliv uslapaní rozzurenym davem, ktery jim uveril a pod cenou prodal
vsechny sve nemovitosti.
Dobre, nekterí vizionari mozna opravdu budoucnost videli. Jenze zalezí,
ocima koho je videli. On vybuch Cernobylu sice az tak uplne koncem sveta
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nebyl, ale z pohledu kontrolora palivovych tycí se tak velmi pravdepodobne
jevil. Kdyz se podívate na svet ocima cloveka, jemuz do koupele spadla
vysokonapeťova kulma, rozhodne uvidíte konec sveta. Tedy aspon toho jeho.
Lide s darem opravdu videt zlomek budoucnosti pak vykladají o svych vizích,
podle nichz skoncí svet, az cerna vec zlotrila v koupel se ponízí, coz si za par
set let lide vylozí jako unik ropy v Karibiku a zacnou pachat hromadne
sebevrazdy, aby je Buh omilostnil o neco drív nez jejich kolegy v praci.
Zdalo by se tedy, ze se lide na konec sveta tesí. Jenze opak je pravdou.
Vzdycky, kdyz se Armageddon rozhodl lidi potesit a trochu se priblízil, cekalo
jej obrovske zklamaní, jak nevstrícneho prijetí se mu dostalo. Lide se ho snazili
zahanet opakovaním nesmyslnych vet, vyrobou amuletu a genocidou rasovych
mensin. Po posledním pokusu se Armageddon smutne uzavrel ve sve
pracovne, rozhodnut uz nikdy nepodnikat dalsí pokus.
Jenze tu byli ti zpropadení Apokalyptictí jezdci. Nekterí z nich uz pochopili,
ze se svetem se da uzít víc legrace nez bez nej. Napríklad takovy hlad. Ten se ve
svete

vylozene

bavil.

Jeho

poslední

pokusy

s

centry

„esteticke

medicíny“ pomohly prinest jeho pusobení i do tech nekolika malo oblastí, ktere
k nemu byly tradicne nepratelske. Jenze nekterí z jezdcu byli, rekneme, v
otazce konce sveta více fanatictí.
Je treba poznamenat, ze svaty Jan nepopsal Apokalypticke jezdce zcela
presne. Kdyz se probral z deliria, v nemz se mu zdalo o krvavych rekach,
vzpomnel si jen na nektere z nich. Tak napríklad zapomnel na Babel, ktery
svym zmatením jazyku priblízil nejednou svet k zaniku. Nebo vsudyprítomnou
Demenci, jezdce, ktery dnes, podobne jako hlad, operoval na celem svete. Jenze
se narozdíl od nej nikdy nevzdal touhy po Armageddonu. A prave tihle dva meli
za chvíli, spolecne s Morem a Valkou, prijít do Armageddonovy kancelare.
Ozvalo se zaklepaní na dvere. Armageddon se neochotne zvedl, ale nebylo
to nutne, protoze vzapetí se ozvala rana a dvere i s futry vpadly do místnosti. V
díre ve stene stal Valka s rozbuskou v ruce a krenil se jako chlapec, ktery prave
vymyslel, jak utrhnout tykadylka svemu prvnímu broukovi.
„Muzeme dal, pane?“ zeptal se celkem zbytecne a vstoupil do místnosti.
Armageddon pokrcil rameny a sednul si. V hlave si pocítal, na co ho prijde
oprava dverí. Mel kolem sebe hromadu personifikovanych entit, ktere umely
10
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dvere zcela zadarmo znicit, ale ani jednoho slusneho remeslníka, ktery by je
umel zase opravit.
„Posaďte se. A prosil bych tentokrat bez efektu.“ Valka smutne zastrcil zpet
do zanadrí fluorovou dymovnici, o níz se domníval, ze je to velmi zabavny
prvek, ktery vzdy oziví umírající zabavu. Tedy priblizne do te doby, nez vsichni
opravdu umrou.
Vedle sklebícího se posuka oveseneho municí se posadil nakratko strizeny
pan v dobre padnoucím obleku, jako vystrizeny z casopisu „Nas manazer“. Jeho
jmeno bylo Demence a priblízil svet ke globalní katastrofe víckrat nez zbytek
jezdcu dohromady.
Dalsí dve místa zustala volna, protoze Babel, rozcuchany vyhubly pan s
tekajícíma ocima, stal u okna a tvaril se, ze nerozumel, co mu Armageddon
rekl. A poslední ze ctverice, chrchlající zeleny sliz, se nebyl schopen na zidli ani
vyskrabat. Mor kdysi byval silny a dobre staveny, jenze kdyz tisíce let roznasíte
po svete vsechny mozne choroby, neda se predpokladat, ze vas to neovlivní. A
tak posledních par set let Mor stale chradl a chradl, az se stal jen nevabne
vyhlízející hmotou, kterou neobklopovaly ani mouchy, protoze kratce po jejím
obklopení umíraly.
„Hej, Blabole,“ zakricel Valka na muze postavajícího u okna, „netvar se, zes
nerozumel a pojď sem!“
Muz se pri oslovení prudce otocil k Valce a procedil mezi zuby: „Jmenuju se
Babel!“
„Jo, jo, jasne, proste ty mrcho zmatena, pojď si sednout!“
„Nejsem mrcha zmatena, jsem Babel!“
„No, na to, ze se zabejvas matením zacínajících prekladatelu, ses naka
fajnovka.“
„Hlavne ze ty ses hroznej frajer, co?“
„No tak, panove,“ prerusil je Armageddon, „myslel jsem, ze jste mi neco
chteli ríct.“
Babel, ktery po teto replice uz nemohl predstírat, ze nerozumí, se posadil
vedle Valky, ale kousek za nej, aby na nej mohl za zady delat ksichty.
„Ano, pane,“ rekl Demence, ktery byl naprosto neprekonatelny v
podlezavem stylu vyjadrovaní, díky nemuz se dokazal vetrít mezi svetovou
elitu, „prisli jsme vam predestrít nasi opravnenou zadost, a to na spustení
11
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Apokalypsy. Jak víte, ze smlouvy, kterou jsme uzavreli s...“
„Ano, vím o te smlouve,“ prerusil jej Armageddon, aby autor povídky
nemusel vymyslet, s kym to, u vsech bohu, mohli apokalyptictí jezdci
podepisovat sve smlouvy, „tato smlouva vsak predpoklada dohodu vsech
Apokalyptickych jezdcu. A vas, panove, není ani polovina.“
„Snad nechcete jednat s tema krivohubejma kretenama, co se povazujou za
Apokalypticky jezdce jenom kvuli nedostatecny predstavivosti par církevních
uredníku!“ ozval se Valka.
„Valko,“ odpovedel Demence, „pri vsí ucte k tvemu intelektu a rozvaze,
domluvili jsme se, ze budu mluvit ja, není-liz pravda?“
„Kravlo nasavalo obstarozní konstrukci,“ odvetil Valka a vlastní slova ho
zarazila.
„Díky, Blabole,“ usmal se na Babela Demence.
„Babel!“ usekl vztekle Babel.
Demence nevzrusene pokracoval: „Ano, pane, ja vím, ale ve smlouve prece
stojí, ze je treba konsenzus vsech aktivních clenu. A to, pri vsí ucte k nasim
kolegum a bez urazky jejich schopností, jsme prakticky jen my ctyri.“
„Opravdu?“ odvetil Armageddon, „mne prisla takova Povoden docela
aktivní. A Genocida se taky docela ciní. A to nemluvím o Hladu.“
„Ano, pane, ale ti uz se vzdali myslenek na Armageddon. Jedou si svoje
vlastní hry, ale uprednostnili zabavu pred poctivou prací. To je ze sdruzení
Apokalyptickych jezdcu diskvalifikuje.“
„Ja nevím, jestli bych souhlasil.“
Mor zachrchlal. Vsichni se k nemu otocili. Zrejme chtel neco ríct, ale zajem,
ktereho se mu dostalo, jej tak prekvapil, ze uz nevydal ani chrchel.
„Krosouhla jarmila okorenila pleskoidní...“ Valka ztratil trpelivost a chytil
Babela pod krkem, „Este jednou mi tendle Blabol...“
„Babel,“ opravil jej priskrcenym hlasem Babel.
„...zmate jazyky a necham ho sezrat raketovy silo na Bajkonuru!“
Armageddon se na nej prísne podíval: „Valko, ja vím, ze to ma te v povaze,
ale proc jste tak vysazeny na Blab... pardon, na Babela? Proc neobtezujete treba
tady Demenci nebo Mor?“
„Protoze tendle pitomej zakrslík mi neustale kazí moji praci.“
„On mi nikdy neodpustil Kubanskou krizi,“ poznamenal Babel.
12

Český konec světa
„To vís, ze ne. Sto let mi trvalo vybudovat to krasny napetí, vnutit jim
zbrane hromadnyho nicení a dosadit tam magory, co by to fakt zmackli. A
najednou cííírou nahodou jejich prekladatel splete par drobnych vet, takze si
Chruscov myslí, ze mu Kennedy prislíbil celou americkou flotilu v Pearl
Harboru, kdyz ty lode posle zpatky, zatímco Kennedy ma informace, ze mu
Chruscov nabízí svoji osobní milenku, kdyz blokadu odvola. A kdyz prisli na to,
ze v Pearl Harboru uz par let zadna flotila není a ze Chruscovova milenka se
jmenuje Vasilij Janusev, bylo uz po krizi a obema statníkum bylo trapne priznat
svuj omyl.“
„Se tvarís, jak kdybych za vsechny tvoje neuspechy mohl ja,“ odvetil Babel a
vysmekl se ze sevrení Valky, „si muzes sam za to, ze ses tak neschopnej.
Vytvorit diktaturu, ktera se honosí nejvetsím arsenalem biologickych zbraní,
jen aby se pak zjistilo, ze nema ani jednu, to je vylozene trapas.“
„Ty zbrane by tam byly, jenze tadyhle Mor nebyl schopnej se doplazit dal
nez do Thajska a nakazit par kurat.“
Mor zacal zbesile chrchlat a ukazovat na Babela vystupkem, ktery by pri
trose fantazie a zkuseností z pocítacovych her o zombiích mohl byt nazvan
prstem.
„Ja to vedel!“ vykrikl Valka a urazil Babelovi hlavu, „ze tys nam zase popletl
vyrazy Strední a Dalny vychod!?“
Zatímco si Babel nakvasene nasazoval zpet svoji hlavu, Valka na nej rval
dal: „Jako tenkrat, kdyz uz se mi skoro podarilo udelat valku mezi Amerikou,
Cínou a Ruskem. A jak to dopadlo? Vsichni skoncili v Afghanistanu a byli z toho
strasne zmateny.“
„Ty taky nejses zrovna pan kolegialní,“ zacal mu v ustrety kricet Babel,
„pamatujes, jak jsem tehdy spletl ty clanky v novinach, takze si cela americka
verejnost místo ‚z Asie se na americky kontinent sírí moda smazenych
jídel‘ precetla ‚z Asie se na americky kontinent sírí mozkova mrtvice‘? Tady
Demence mi v tom krasne pomoh, takze to vypadalo, ze celou USA zaplaví
nefunkcní leky na prevenci mrtvice. A najednou zacne naka blba valka v ropou
oplyvajícím raji a po mojí mrtvici nikdo ani nevzdech.“
„To byla shoda nahod, ty skrcku! Naplanovat valku chvíli trva, si myslís, ze
budu cekat na tvoje drobny kousky, abych ti do nich nahodou nezasah?“
„Moh jsi mi aspon ríct, kde budes operovat. Bych si chvíli hral v Africe. A
13
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vubec, co si o sobe myslís, takhle uzurpovat Afriku?“
„Panove,“ zasahl do jejich hadky Armageddon, „mohli byste se, prosím
uklidnit?“
No dobre, uznal Armageddon sam pro sebe, ze to je dost podivny
pozadavek, kdyz jej ríkate Valce.
„Nebo se neuklidnujte, ale hlavne me poslouchejte. Mam odpoveď na vasi
otazku.“
„Jakou otazku?“ zeptal se zmatene Valka.
„Na otazku ohledne spustení apokalypsy, prece!“ suse procedil mezi zuby
Demence, ktery vubec nebyl rad, kdyz jej takhle opomíjeli. Byl sam o sobe
presvedcen, ze je z jezdcu nejvetsí, a teď uz znacnou cast príbehu nebyl ani
zmínen!
Valka pustil Babela, ktereho teď kopal okovanou botou do trísel, a Babel
prestal kricet vzteky na Valku, ktery mu pomalu rozmrdal koule na jemnou
kasicku.
„Presne tak, Demence,“ odpovedel klidne Armageddon, „jsem ochoten se
spustit... ne, pockejte, jeste nejasejte... jsem ochoten se spustit v prípade, ze mi
vy ctyri dokazete, ze umíte spolupracovat.“
Babel se uchechtl smerem k Valce, aby bylo jasno, ze oni dva spolu opravdu
nemohou spolupracovat. Valka se nenechal zahanbit a reagoval: „No vidíte to,
pane, jak se Blabol chova? S tímhle mam spolupracovat?“
„Presne tak.“
„Ale... ale proc?“
„Protoze Apokalypsa musí byt dílo vsech...“ hodil nepekny pohled po
Demenci, „...aktivních jezdcu zaroven. Bude dost trapne, kdyz se spustím a vy
se servete jeste po ceste a na Zemi vubec nedorazíte. Zadne ale! Nechci slyset
vymluvy. Vyberu vam nejakou peknou zemicku, kde se vy ctyri budete moct
vyradit. Kdyz uvidím, ze jste se naucili spolupracovat, domluvíme se na Konci
sveta.“
„Proc to proste nespustíte a netestujete nas az pak?“
„Protoze,“ odpovedel mu Demence, „ma po nas Armageddon pravo
pozadovat dukaz, ze jsme schopní se spojit. Musíme byt jednotní, abychom ho
neztrapnili. Jeden bez druheho se neobejdeme.“
„To je blbost.“
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„Babel,“ odvetil automaticky Babel.
Apokalyptictí jezdci postavali na chodníku a rozhlízeli se po okolních
budovach.
„Docela pekna zemicka, co?“ poznamenal neobvykle smírne Valka. Asi se
snazil o spolupraci. „Ani si nepamatuju, kdy jsem tady byl naposled.“
„No, my tadyhle s Demencí tu operujeme docela casto,“ oznamil mu Babel,
„takova nase tradicní basta, rekl bych.“
„Coze?“ Valka prestaval opoustet svuj pokus o smírlivou roli, „chces ríct, ze
nas ten Armadegen poslal do zeme, kde mate vy ostatní takovou vyhodu, a ja
jedinej tady budu za zelenace?“
Mor zachrchlal.
„No dobre, tak teda my dva tadyhle s Morem.“
„No, nejspís ani tak nepotrebuje videt nas dva s Demencí, jestli
spolupracujeme, ale jestli ty dokazes spolupracovat s nama. Ty jses tady
jedinej problem.“
„Chces ríct, ze jako neumím spolupracovat?“
„Jo.“
Valka uchopil Babelovu ruku a zacal jej s ní bít do obliceje, za vykriku:
„Koukej, jak krasne spolupracujeme!“
Cirou nahodou byl incident zaznamenan kamerou nekoho z kolemjdoucích
a brzy se stal na internetu hitem, o cemz sami akteri nemeli ani ponetí. Kdyby
Valka vedel, ze se mu dostalo podle sedive barvy obleku prezdívky „Popelka“,
asi by to s touto zemickou vypadalo brzo velmi spatne.
Demence zatím v klidu mluvil: „Nahodou si myslím, ze je tu na konflikt
zadelano. Tak treba ty rozdíly mezi Cechami a Moravou. To je sranda. Blabol
jim roztomile zmatnul jazyky a s trochou demence jsou z toho krasny situace.
Tak napríklad jmeno. Nemuzou to byt Cechy, protoze to by Moravaky klepla
pepka. Nemuze to byt Morava, protoze to by klepla pepka Cechy. Nemuze to
bejt Cechy a Morava, protoze tak se to jmenovalo za poslední okupace. S cím
prisli? S vyrazem Cesko, ktery historicky vubec nic neznamena, tedy krome
toho, ze se tak ríkalo nespravne Cecham. Takze Moravaci muzou vyskocit z
kuze, protoze je to pro ne stejny jako Cechy, a Cesi muzou vyskocit z kuze,
protoze je to urazka jejich tradicnímu nazvu. Pekny, ne?“
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Valka prestal bít Babela Babelem a otocil se k Demenci: „No, to je sice moc
pekny, ale maj spolu takovej problem, abych se tam mohl uplatnit taky ja?“
„Hm...“ Demence se zamyslel, „tak treba by se dalo bojovat o Epopej.“
„Co je Epopej?“
„Ani vlastne nevím. Ale vedou se o to krasny pravnicky spory. Oba jsme se
u toho s Blabolem vyradili.“
Valka si vysmesne odfrkl. „Pravnicky spory? To ma bejt naka valka? Ja chci
bolest, utrpení, rozumís? Krev! Aspon z nosu, kdyz uz nic jinyho.“
„Ty ses desna konzerva,“ odpovedel Babel, ktery zrejme nemel dost
Valkova bití. „Nikdy te nenapadlo, ze stres, strach, beznadej a dalsí krasny
psychicky stavy muzou bejt pro lidi mnohem vetsí utrpení nez fyzicky nasilí?...
neee, pockej... rekl jsem prece PRO LIDI! Ja nejsem... au, nech me bejt, ty
zkostnatela zrudo!“
„A co takhle nackove?“ v klidu uvazoval Demence.
„Tys tady vyskolil naky nacky?“ zpozornel Valka.
„Ti ríkam, ze uz tady operuju dlouho. Nackove jsou neco jako muj podpis.“
„No to je skvely! A je tady nekdo, na koho maj spadeno? Jakoze opravdu
spadeno, ne jenom nadavaní u piva na to, jak jim pristehovalci berou praci,
kterou by stejne nechteli delat.“
„Jasne. Romska mensina. To je tady velky tema.“
„Jo, romove jsou vdecny. Je jich tady hodne?“
„Jasne. A hlavne zadna trapna integrace. Pekne v ghettech, se zhorsenym
prístupem ke vzdelaní a praci, pod palbou lichvaru a s tradicní rolí muze jako
zivitele rodiny, kterou nema sanci splnit. Proste jak to ma bejt, aby se museli
zivit drobnou kriminalitou a aby je tak mohla vetsinova spolecnost nenavidet.“
„Supr. Tak to nakonec mozna bude zabava.“ Podíval se na Babela. „A co
tendle Blbel?“
„Babel!“ opravil ho automaticky Babel.
„Uz tam taky intervenoval?“
„No jasne,“ odvetil Demence, „pohral si s recí, takze sice mluvej jinym
jazykem, kterej se ze zakona umej ucit, ale nikdo ho neumí natolik, aby ho ucit
mohl. Ale nejkrasnejsí je to, co provedl s tema zakonama... no to je slast. Treba
to prejmenovaní zvlastních skol...“
„Fajn,“ prerusil ho Valka, „takze kdyz uz tady Blabol...“
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„Babel!“
„...na problemu pracoval, tak se teď vubec nemusí angazovat. Vezmeme to
po nem,takze to bude spoluprace.“
„Coze?!“ zareagoval okamzite nastvane Babel, „jak jakoze to vezmete po
mne? Mame spolupracovat!“
„Ty uz jsi svuj díl odvedl. Jdi se projít a nech nas pracovat,“ odvetil Valka,
otocil se k nemu zady a sel resit detaily s Demencí. Babel se podíval na kupu
slizu vedle sebe. Kupa slizu zachrchlala, pokusila se pokrcit rameny a
odsourala se za Valkou. Babel jeste chvíli kricel nadavky, za coz si nahodnym
kolemjdoucím kameramanem vyslouzil na internetu prezdívku „Kelisova“, a
pak nastvane odesel uklidnit se smerem k Pravnicke fakulte.
Kdyz pak se zalibou sledoval studenty a studentky, jak chodí po chodbe a
se zmatenymi vyrazy opakují nesmyslna uskupení slov, v hlave se mu zacal
rodit plan, jak se Valce pomstít za jeho aroganci.
„Kde je?! Ja ho zabiju!“ Valka se rítil chodbou rodinneho domu, v nemz
prave sedel Babel a sledoval televizní noviny, zatímco majitelka domu, ktere
Babel vnutil predstavu, ze je jeho davno ztracenou tetickou, prave
prohledavala místní kanalizaci a snazila si vzpomenout proc.
Valka vtrhnul do pokoje. Babel si jen povzdechl a nechal si petkrat urazit
hlavu, nez se Valka konecne uklidnil. V mezicase pouze klidne reagoval slovem
„Babel“ na Valkovy nadavky, z nichz „Blabol“ byla ta nejmírnejsí. Kdyz se Valka
konecne uklidnil, Babel se zeptal:
„Mam takovy dojem, ze te neco trapí.“
Za to mu byla opet urazena hlava. „Ty dost mobre vís co!“
„Prosím?“ optal se pobavene Babel. Bolest sice nemel rad, ale videt Valku
koktat vztekem za to stalo.
„My vost dobre...“ Valka se pokusil uklidnit: „Kvuli tobe tady jeste budu koko...“
„Kokotat?“ usmal se na nej nevinne Babel.
Kdyz si znovu nasadil hlavu, zkusil to: „Reknes mi, co te trapí?“
„Ty vís co!“ konecne ze sebe vypravil bez chyby Valka.
„Netusím.“
„Chces mi tvrdit, ze to vsechno byla nahoda?“
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„Co presne?“
„Ze si skletli spupiny?“
„Co jsou Spupini?“
Do místnosti vesel Demence, ktery zrejme dorazil k domu zaroven se svym
spolecníkem, ale nebezel domem jako bleskovy Valka, aby mohl nepríteli
rozmlatit ciferník.
„Mozna bude vhodne, kdyz ti situaci popísu,“ pronesl klidne. Valka se
zjevnou ulevou prikyvl.
„Vymysleli jsme tady s Valkou krasny plan, jak skloubit místní demenci a
agresi, aby z toho fakt neco bylo. Nase mila skupinka neonacistu si dala sraz na
demonstraci u romskeho ghetta. Brilantní cast spocívala v tom, ze mensí
skupina se mela prevlíknout za anarchisty, kterí meli jakoze zautocit na ty
nacky, aby byl zacatek nasilí na nich. Pak jsem mel ja prednest extremne
dementní projev o privilegovanejch mensinach, kterej by jakoze ty anarchisty
presvedcil, aby sli do toho s dementama, jakoze celonarodní odboj.“
„To zní zajímave,“ tvaril se Babel nevinne, „jak tak koukam na Valkovy
reakce, neco se vam asi zvrtlo, co?“
Valka jej znovu chytil pod krkem a procedil mezi zuby dalsí prerek: „Ty si
me budes hrat?“
„Ehm, to ma byt zadost o ruku?“ zeptal se Babel, kvuli cemuz opet prisel o
hlavu.
Demence v klidu pokracoval: „Nevyslo. Jak se totiz ukazalo, ti dementi si
popletli skupiny a prohodili si poznavací znaky. Takze vsichni prisli prevlecení
za anarchisty, zmatene pobíhali po Litvínove a snazili se mezi opravdovymi
anarchisty identifikovat, kdo je kdo, coz, vzhledem k tomu, ze mela akce s
prevleky probíhat v utajení, byl dost problem. Romove postavali opodal a
premysleli, proc neprisel ani jeden skinhead.“
„A ty mi budes tvrdit, ze s tím nemas nic spolecnyho?!“ Rozkricel se Valka.
„Nemam. Osobne mi to prijde spís jako Demence nez Babel.“ Odvetil Babel.
„Priznej se, nebo ti urazím hlavu!“ zakricel Valka na Babela.
„To je dost divna vyhruzka. Protoze kdybych ti rekl, ze jsem to udelal ja, tak
mi ji urazís taky.“
Valka se na chvíli zamyslel. „Oukej, kdyz se priznas, tak ti hlavu neurazím.“
„Fakt?“
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„Jo.“
„Slibujes?“
„Jo.“
„Tak jo, udelal jsem to ja.“
Valka zrudnul od hlavy az k pate a oblecení na nem shorelo. Vedom si
sveho slibu, drzel se od nutkaní udelat presne to, co slíbil neudelat.
„Je to jednoduchy. Mame spolupracovat. Kdyz me z toho vysoupnete, tak
vam to sabotuju. Logicky.“
Valka konecne prisel na resení sveho dilematu a urazil Babelovi ruce, nohy
a trup.
„Tak kazdopadne si cením toho, ze drzís slovo,“ poznamenala ironicky
osamela Babelova hlava, „a kde je vlastne Mor? Byl s vama, ne?“
„Mora zavreli,“ odvetil Demence.
„Coze? Zavreli?“
„Jo, zrovna v tom ghettu byli nací lidi z hygienicke stanice. Nasli ho a zavreli
do zkumavky, ze ho budou zkoumat.“
„Zavreli ho do zkumavky? To byl tak malej?“
„Snazil se asi zmensit, aby ho nevideli.“
„A proc neutece? Vzdyť je to Apokalyptickej jezdec.“
„Vís, v jakym je v poslední dobe stavu. Skoro bych rek, ze je mu tam dobre.“
„Pujdeme ho osvobodit?“
„Pozdeji,“ odvetil Demence, „zatím ho tam nechme. To, ze umí
spolupracovat, uz dokazal. A pri dalsí praci by ho nejspís chytili znovu.“
„Pri jaky praci?“ zeptal se tupe Valka.
„Prece pri ty praci, u ktery dokazeme, ze vsichni umíme spolupracovat!“
Babelova hlava se velmi zretelne uchechtla.
Jednomyslne rezignovali na jakykoliv dalsí plan s neonacisty, protoze ti
byli prílis dementní na to, aby je bylo vhodne vyuzít k nejake vetsí akci. Místo
toho se rozhodli venovat zvysení napetí mezi dvema nejvetsími mesty
republiky, ktera se uz tradicne nemela prílis v lasce. Tedy predevsím zde byla
nevrazivost ze strany Brna, jehoz obyvatelstvo tvrdilo o Prazacích, ze jsou to
arogantní nenasytní bohaci, kterí si myslí, ze krome Prahy nic neexistuje.
Obyvatelstvo Prahy, naproti tomu, behem vsech tech schuzek s obchodními
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partnery nemelo cas si delat o Brne jakykoliv nazor, krome par vtipu o tom, ze
je Brno skupina vesnic propojena dalnicí - tedy tou, ktera vede z Prahy do
slovenske Bratislavy. Vetsina Prazanu a Prazanek najde na mape republiky
Brno jen díky one dalnici, ktera je na ní vizualne stejne siroka jako cele Brno.
Ten, kdo prijede po dalnici smerem od Prahy a neopatrne zaparkuje na
nehlídanem parkovisti, do peti minut nema antenu, jeho pneumatiky jsou
vypustene a alarm místo houkaní vyluzuje zvuky napadne pripomínající písen
„Moravo, Moravo“.
Na zaklade techto informací by se zdalo, jak snadne by melo byt
zazehnout plamen valky. Jenze kdyz to Valka nadsene podotknul, Demence i
Babel ho usadili s tím, ze to, co platí kdekoliv jinde ve svete, v Ceske republice
proste nefunguje. Vemte temhle lidem zakladní obcanska a lidska prava a
jedine, k cemu to povede, budou hodinove debaty v hospode nad pivem, v níz
se skupina podporovatelu „reforem“ bude zaryte hadat s obhajci lidskych prav,
ze uranove doly prece potrebují pracovní sílu, a kdo dluzí, ma to spolecnosti
vratit. Se vzrustající hladinou alkoholu v krvi se argumenty obou stran stale
více omezují na bezobsazna hesla, az nakonec skoncí u blabolení vecí jako: „A
stejne te mam rad, kamarade.“ Pak vymyslí par vtipu o novych reformach, ktere
brzy zlidoví a ktere jim ukratí dlouhy cas na ceste do uranoveho dolu na
Ukrajine.
„Seberem jim Spilberk!“ prohlasil najednou Demence.
„Co?“ zmatene se na nej podívali oba spolecníci.
„To bude ta poslední rana. To je ten jejich hrad, je to ikona Brna. Nechali by
si sebrat cokoliv. Soudy, skoly, nemocnice. Ale jak jim budes odvazet Spilberk,
budou ho branit vlastními tely.“
„Odvazet?“ prekvapene na nej koukal Babel.
„No jasne.“
„Jeste jednou se te zeptam. ODVAZET?“
„Co se ti nelíbí?“
„To je dost dementní otazka.“
„Dekuji,“ odvetil Demence.
„Ne, to nebyl kompliment. Jak chces odvazet hrad?“
„Po kouskach.“
Babel jenom zmatene zopakoval: „Po kouskach?“
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„Jasne. O to nejde. Proste...“
„Jak to, ze o to nejde? Mluvíme tady o hradu! Kdybys rek, ze Praha odveze
brnenskyho krokodyla, tak fajn. To ho jako budou odvazet po cihlickach a
skladat v Praze na Letny?“
„O to prece nejde, jak to udelaj. Jak zacnou odvazet první cihlicku, tak se na
ne Brnaci sesypou. Stací zacít.“
„Kdo by chtel takovou blbost delat? Vzdyť je to absurdní!“
„Není to absurdní, jenom dementní,“ odvetil klidne Demence, „to se tady
chytne. Stací zchrastit nejaky dokumenty, ktery dokazujou, ze Spilberk patrí
podle zakona Praze.“
„Tak to je to nejmensí. Par spatne prelozenych vet z latiny a Spilberk je
Prazak jako poleno.“
„A ze si jeho autor pral, aby byl po jeho smrti Praze venovan, nebo tak
neco.“
„Jakej autor? Mluvíme tady o hradu! Demence, hrady nemaj autory!“
„A kde je jako moje role?“ vtrhl do debaty Valka.
„Ta prijde, jakmile se Spilberk zacne odvazet.“
„Jo, takze kdyz to nevyjde, tak jsem zase ze hry, co?“
„Tak muzes se vlozit do pravnickyho boje...“
„Ti asi taky urazím kebuli! Sem ti jasne rek, ze na pravnicky bitvy seru. Ja
chci krev, ne blaboly!“
„Babely,“ odvetil Babel.
„A tobe asi taky urazím kebuli!“
„Jde jenom o to, abychom ukazali, jak hezky spolupracujem, ne? Pak
budeme mít Armageddon. Tak by sis mohl zatím v klidu zabojovat u soudu...“
Valka urazil Demenci hlavu.
„No tak fajn,“ rekla hlava Demence, „proste pockas, az ti my pripavíme
pudu, a ty se do toho pustís, jak se zacnou odvazet první cihly.“
„Jasne, protoze si autor, co vlastnorucne postavil Spilberk, vyslovne pral,
aby jeho hrad stal na Letny.“
„To necham na tobe. To je prece tvoje domena, vymyslet nakej blabol.“
„Babel,“ opravil ho nesťastne Babel.
Trojice sedela u televize v byte, ktery díky sikovnosti Demence a Babela
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získala za jednu korunu od mladeho paru, ktery mel vlastne puvodne jen v
planu koupit si novou lednicku.
„Primator Mesta Brna,“ prehnane zazivna moderatorka davala duraz na
kazde slovo a pri tom mlela pantem tak, ze nejeden muz si vzpomnel na
zranení z detství, kdy strcil penis do mixeru, „Dnes Vyjadril Znepokojení a
Podal Oficialní Protest.“
„Oficialní protest?!“ zarval Valka, „co to kurva je? Voni jim jdou zborit
nejdulezitejsí pamatku a on poda oficialní protest?“
„Ma Se Za To, Ze Tato Udalost Vyrazne Otrese Se Vztahy Prahy A Brna.“
„Vyrazne otrese se vztahy?! Co to mele? Kde jsou ty bandy, co berou pravo
do vlastních rukou?“
„Odborníci Take Upozornují, Ze Umístení Hradu je Nevhodne, Vzhledem ke
Spatne Statice Letne. Metrostav Se Ovsem Vyjadril, Ze Propad Spilberku Do
Tunelu Blanka Nehrozí. Lingviste Navíc Namítají, Ze Novy Nazev ‚Prazska
Hradice‘, Ktery Udajne Vychazí Z Puvodního Nazvu, Ktery Mu Chtel Udelit Jeho
První Majitel, Odporuje Ceske Gramatice. Na Protest Proti Tomuto Nazvu Se U
Ustavu Ceskeho Jazyka Masarykovy Univerzity Seslo Na Dve Desítky
Demonstrantu.“
„No vidís,“ zkusil to Demence smerem k Valce, „mas par objektu.“
„Par objektu?! Dvacet intousu, co se jim nelíbí lingvisticky nepresny
vyraz?“
„Musís jít burcovat.“
„Asi zburcuju tebe!“
„Ne, vazne. Pujdeme zítra na staveniste a az prijedou delníci, tak zburcujem
okolní lidi proti nim. Pomuzeme ti s tím. Co ríkas?“
„Tak jo, ale jestli nezacne tyct krev, tak na vas seru!“
„Neboj. Jsou nastvany, jenom je potreba je vyburcovat. A videl jsi ty letaky,
nekdo demonstraci chysta.“
Jenze kdyz prisli druhy den na staveniste, nejen ze u nej nebyl jediny
demonstrující, ale ani jediny delník.
„Tak, a dost! Kaslu na vas,“ oznamil Valka, „jak mam spolupracovat s
dementama, co neumej pripravit ani odboj ani privest okupacní síly?“
„Treba uz je zmasakrovali nekde po ceste,“ zkusil to s nadeji Babel.
Valka mu urazil hlavu.
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„Ty priblblej Blbabole, si myslís, ze jako nepoznam, jestli se v okolí deje
valka? Ti ríkam, tady si ani cokl nevodrel cenich. Konec sveta nebude, jdu se
uklidnit do Afriky.“ A s tím zmizel.
Demence a Babel chvíli nesťastne postavali na opustenem stavenisti, kde
stal majestatne cely hrad Spilberk a zjevne se v nejblizsí dobe nechystal nikam
odchazet.
„Co myslís, ze se stalo?“ zeptal se tise Babel.
„Zjistíme,“ odpovedel Demence a vyrazil k prvnímu domu. Zazvonil u dverí.
Otevrela jim starsí dama.
„Jsme zlevnovaci telefonu a jdeme vam zkontrolovat televizi.“ Vrazil
dovnitr, neomylne zamíril do obyvacího pokoje a sedl si k televizi. Babel, sam
lehce zmaten, jej nasledoval. Cítil se mizerne, a vubec ne kvuli nepovedene
spolupraci. Celou svoji existenci se zabyva tím, ze lidem mate jazyky, aby mezi
nimi vznikala nedorozumení a podvody. A pak je svedkem akce kolegy, ktery
místo krasne profesionalní prace s preklady latinskych slov, s prereky a
poznamkami pod carou dosahne uplne

stejneho vysledku naprosto

srozumitelnou vetou.
„Nedate si k tomu pivo, panove?“ zasvitorila paní a prinesla obema domací
bublaninu, zatímco se rozvalili na kresle a koukali na obrazovku.
„Ne,“ odpovedel Demence, „se musíme soustredit.“
„Aha, tak to ja nebudu rusit. A co to vlastne zkoumate?“
„Luminiscenci odrazovych ploch integracního pole transformatoru,“ odvetil
rychle Babel, aby se necítil tak trapne.
„Prosím?“ zeptala se zmatene zena.
„Proste jak vam to svítí,“ odpovedel Demence.
„Aha, tak to jo.“
A s tím odesla. Babel si neco nenalozene zamumlal.
„Prace Na Rozebíraní Spilberku...“ ozvalo se konecne. Oba zbystrili.
„...Ma Zcela Necekany Vyvoj. Jak Se Ukazalo, Zdi Hradu Obsahují Nezname
Toxicke Latky. Vsichni Delníci Po Prvním Dni Prace Dostali Vysoke Horecky a
Zazívací Potíze.“
Na obrazovce se objevil stavbyvedoucí. „Vam reknu, todle sem nikdy
nevidel. Jeden den vsichni zdraví jak rípy, a pak, buch.“
„Odborníci Se Domnívají, Ze Ve Zdech Zustal Hybernovan Nejaky Virus Z
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Doby, Kdy Byl Hrad Staven. Autority Obou Mest Se Shodly Na Spolecnem
Postupu Pri Predejití Epidemie. Hrad, Jak Se Zda, Zustane Na Svem Míste.“
Demence do sebe nacpal bublaninu a vyrazil ven. Babel jej nasledoval.
„Luminiscence viskozní,“ potvrdil s kyvnutím hlavy jejich hostitelce
funkcnost prístroje, aby si trochu zpravil naladu.
„Mor!“ pronesl venku Demence, „to je jasny, prekazil nam to.“
„Neblbni,“ odvetil Babel, „dyť je zavrenej v laboratori. Jeste vcera jsme
koukali, ze tam furt je.“
„Se nak dostal ven!“
„Ti delníci se nakazili uz vcera, predtím, nez jsme ho zkontrolovali.“
„Tak utek predtím a pak se vratil.“
„Demence, mysli hlavou.“
„Jak jinak to chces vysvetlit, co?“
„Mozna tam fakt byl ten virus od stredoveku.“
„Prosím te, virus od stredoveku? To by byl teda sakra odolnej.“
„Co ty vís, v te dobe byl jeste Mor silnej. Treba vymyslel luxusní virus a
nechal si ho na potom.“
„Na kdy potom?“
„Co ja vím? Az si na nej vzpomene.“
„Dobry, a jakto, ze nam o tom nerek?“
„Prece proto, ze v dobe, kdy jsme to planovali, byl uz zavrenej. Rozhodli
jsme se, ze ho tam nechame.“
„Chces ríct, ze...“
„...ze jsme nespolupracovali.“
„Takze konec sveta nebude.“
„To nehrozí.“
„Fajn, ale neco ti reknu, kdyz uz teda nemusíme spolupracovat, ani me
nehne, abych Mora zachranoval z jeho zkumavky.“
„Jasne, ať si tam klidne shnije.“
Dva shrbene stíny se pomalu odsouraly do prítmí brnenskych ulicek.
Armageddon sedel ve sve pracovne proti bledemu muzi v pohrebním
rouse. Oba byli v dobrem rozmaru.
„Mel jsi ho videt,“ smal se Mor, „rval jak tur, ze jestli jeste jednou potka
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Cecha, tak urazí hlavu nejdrív jemu a pak sobe. A ti dva? Blabol dostal pres
drzku od moravskejch chalanu, protoze jak byl rozcilenej, tak se zapletl v
brnenskym hantecu a oznamil jim, ze jsou becka. Demence prohral oblek se
skorapkarem a dorazil na zasedaní parlamentu ve spodním pradle. No co ti
mam ríkat, dreskod zavedl von, tak se nemuze moc divit, ze ho vyvedli. Takovej
trapas jeste nezazil.“
Armageddon se rozchechtal. „Koukam, ze jim Cechacci dali pekne zabrat.
Ale stejne by me zajímalo, jak jsi vyresil ty demonstranty. Neslysel jsem ani
slovo o tom, ze se nakazili nasím roztomilym cizopasníkem.“
„Jasne, proc taky. Na ty stacila drobna virozka.“
„Virozka? Chces ríct, ze nikdo z tech stovek lidí, co chteli jít demonstrovat,
neprisel kvuli ryme?“
„Co se divís? Zeme, v níz se vysledky voleb odlisují podle toho, jake bylo v
den volby pocasí...“
„Ani jeden neprisel, i kdyz mel lehkou virozku?“
„Poradatel. Ale kdyz videl, ze je sam, dostal strach a odplízil se. Jo, a tech
par intelektualu. Je to takova zvlastní lidska vlastnost, ze kdyz uz jsou pro neco
zapalení, tak pro nejakou totalní kravinu.“
„To je proste neuveritelny. No, je videt, ze ti ta role sefa virologickeho
ustavu svedcí. Takze pro tebe asi nebylo tezky dostat ven naseho
chrchlalka?“ Podíval se na zem, kde u nohou Mora lezel zeleny sliz a spokojene
pochrchlaval.
„Tak to vís, príkaz k presunutí do specialní sekce ustavu. Na to ani
nemusím byt Blabol, abych tohle vyplnil.“
Oba se rozchechtali. Vzapetí ale ztichli, protoze se ozvalo zaklepaní na
dvere.
„Ty nekoho cekas?“ zeptal se Mor.
„Ne...“ odpovedel Armageddon, „ale Blabol si tu zapomnel ruku, mozna si
jde pro ni. Chudak, od tohohle vyletu s Valkou mu porad neco upadava.“
„Aha, tak to ja radsi mizím. Byl bych dost nerad, kdyby me videl.“
„Bojís se, ze by ti pak v Ustavu nedali pokoj?“
„No jasne. To vís, tezko se muzes sebepoznavat, kdyz ti za zady vrestí Valka
a blabolí Blbabol.“
Oba se tise zachechtali a pak Mor zmizel zadními dvermi.
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3. Transformace
Kateřina Hejlová
Lezí schoulena v plodove pozici na prolezene valende, zuby drkotají o
prekot, zíra do temer hmatatelneho serosvitu, do nehoz místnost
neodvratitelne upada. Pritahne si drsnou, kousavou prikryvku az k brade a
necha klesnout vícka. Pak se vynorí obrazy. Barevne a zive, jak si je pamatuje.
Jak je kdysi prozila.
Chybí jí. Chybí jí víc, nez si dovolí pripustit… Pak si vsak vybaví vyraz v jeho
tvari a otrese se odporem.
Znovu pevne stiskne vícka, pod nimiz se nebezpecne hromadí slzy.
Zhluboka dycha, snazí se zapudit tíhu vtíravych otazek bez odpovedí.
Z dalky k ní dolehají tiche hlasy Prahy. Neklidne usína.
Na den, kdy se to stalo poprve, si nepamatoval. Vedel jen to, co si zapsal do
deníku. Nikdy predtím ani potom uz si deník nepsal, ale kdyz to zacalo, mel
potrebu to nejak ventilovat. Proc se nesveril Dane, nevedel. Mozna podvedome
tusil, ze by to nepochopila. Mozna mel jen strach. Mozna uz tehdy vedel, ze
jednou budou stat proti sobe jako souperi.
Vsechno to zacalo jednoho bezvyznamneho, seraveho podzimního
odpoledne. Dana mu volala do prace, aby se zastavil v obchode a koupil neco k
veceri. Kdyz projízdel ulickou mezi mlecnymi vyrobky, míjela ho stíhla
cernovlasa zena na vysokych podpatcích. Bezdecne se na ni usmal. Opetovala
mu zdvorilost a pokracovala dal.
Jan sahl do regalu pro manzelcin oblíbeny jogurt a vlozil ho do kosíku. Pak
opet vzhledl. Bylo to, jako by nekdo zmackl tlacítko pro prevíjení pasky
dozadu: proti nemu sla tataz zena. Svet ve vterine zmlkl: krom halasneho
klapotu tech nekonecnych podpatku. Kdyz Jan ulehal vecer do postele, cítil
nezvykly tlak v hlave. Nebyla to bolest, spís pretlak, jako by se mu varil mozek.
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Prístí rano se ho Dana zeptala, proc nekoupil její oblíbeny jogurt.
To byl zacatek. Od toho dne se ocitl ve víru bizarních halucinací a dejavu…
Otevrel po ranu oci; pohyb vícek podruhe; stejny flek na strope. Naleval si
mleko do kavy; tentyz pohyb rukou; tataz ostra vune zkysleho mleka; nekdo na
nej zavolal, ucukl, mleko to rano podruhe stekalo po kuchynske lince na
podlahu. Na ulici ho zdravili lidi, ktere v zivote nevidel. Slysel Danu, jak na nej
vola z loznice, ale kdyz za ní prisel, spala. V duchu si vybavil písnicku a hned z
radia slysel uvodní tony. Pomyslel na to, ze uz dlouho neprselo, a do okenní
vyplne ihned zacal bubnovat desť. Mel pocit permanentní zavrati, a presto mel
nohy jako ze zeleza. Ztracel orientaci v case i prostoru. Minulost a prítomnost
bezely paralelne. Hubnul, ale vaha ukazovala porad stejne. Dana kroutila
hlavou, kam se ztrací, hnala ho k lekari, ale krev, moc, EKG, vsechno se zdalo v
poradku. Vlastne víc nez to, byl v lepsí kondici nez kdy predtím. Dokonce i jeho
letite alergie zmizely. Mohli ho klidne vystavovat jako exemplarní exponat
zdraveho zivotního stylu.
Pak prisla dalsí faze. Jeste podivnejsí. Pokazde, kdyz pohle dl na hodinky,
ukazaly nejakou z císelnych kombinací: 11:11, 12:12, 13:13, 6:06, 1:11.
Pravidelne se budil temer na minutu ve ctyri hodiny rano, zpoceny a naprosto
dehydratovany chaotickou zmetí snu; padal do cerne díry, valily se na nej
kameny, pohrbívaly ho zaziva, nad hlavou mu rotovala spirala, ktera byla
nejakym prapodivnym zpusobem spojena s jeho mozkem, protoze se tocil
spolu s ní. Jeho sny byly tak zive, ze mel po probuzení dojem, ze musí
nevyhnutelne pokracovat. Nekolikrat se sapal po Dane v domnení, ze se mu ve
spanku snazila ublízit. Casto se budil s pocitem, ze horí. Doslova fyzicky cítil,
jak se mu koncetiny mení v popel ,nebo mel naopak dojem, ze zvnejsku dovnitr
zamrza.
Po par mesících zacal z niceho nic chodit shrbeny, doslova se choulil do
sebe. Mel pocit, jako by jeho mozek byl ve stavu myslenkoveho chaosu a hned
zase prazdnoty. Szíraly ho mucive deprese a navaly smutku. Snazil se je utopit
ve whiskey, ale nedarilo se mu to. Alkohol jeho stavy naopak prohluboval.
Parkrat se dokonce i rozbrecel.
„Tohle není normalní. Chovas se jako zenska,“ vycinila mu tehdy Dana.
„Promin, nedokazu to ovladat,“ zahanbene sklopil zrak.
Byla to pravda. Snazil se, ale bylo to silnejsí. Nekontrolovatelne. Jako
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infekce. Chvílemi ani nevedel, jak se jmenuje, kdo je, nebo kam jde. Proste jen
existoval. A cekal. Na co presne, nevedel. Doufal jen, ze az to nastane, pozna to.
„Ulítly ti vcely? Proc se zase tak blbe culís?“ uderila na nej jednou v
koupelne.
„Coze?“ zamzoural na svuj zamzeny odraz v zrcadle a roztahl usta do jeste
sirsího sklebu, ackoli se to zdalo uz nemozne. „Ja myslím, ze je vsechno
vyborne,“ odvetil blazene.
„Jiste,“ sykla.
„Deje se neco, milacku?“
„Ne, milacku, vse je v poradku,“ nucene se usmala a poslala mu vzdusny
polibek.
„Co je s tebou?“ Chtel ji obejmout. Vysmekla se mu. „Dovol mi, abych te
objal.“ Opet po ní natahl ruku.
„Nech me byt,“ zamracila se a ustoupila jeste o krok.
„Ale milacku, tak si o tom promluvme, pojď, posaď se a rekni mi, co te
trapí.“
Mluvil tak klidne, laskave a s nepredstíranym zajmem, ze mela pocit, ze ho
prastí.
„Copak ty to vazne nevidís!“ vybuchla. „Copak ty vazne nevidís, jak se
poslední dobou chovas?“
„A jak se chovam, milacku?“
„Jako… jako… Idiot!“
„Ja myslím, ze je vsechno vyborne.“
„Kriste!“ praskla za sebou dvermi a zmizela v loznici.
Nechapala, tehdy jeste nechapala, jak by mohla. Ona se netransformovala.
On ano. Stejne jako miliony dalsích. Mela smulu. Nebo mozna stestí. Buh suď.
Prudce otevre oci a zalapa po dechu. Pazemi obejme sve prochladle telo.
Zaposloucha se do tezkeho oddechovaní, neklidneho prevalovaní a nervy
drasajícího vzlykotu ostatních zen. Bylo jich tady spolu s ní skoro dvacet. Zadní
muzi. Ti byli v budovach naproti.
Izolovali je. Jako neco nebezpecneho. Jako virus, ktery je potreba studovat,
aby se neprodlene nasel lek. Dohromady jich bylo sotva par stovek. V
porovnaní s miliony transformovanych tam venku se to zdalo jako kapka v
28

Český konec světa
mori. Byli v mensine. Byli bezbranní. Takrka vyhlazení.
O transformaci si poprve precetl na internetu. Tehdy se neustale omílal
fenomen roku 2012 a s ním spojene katastroficke predpovedi. Zatímco nekterí
predvídali konec sveta, jiní mluvili o tom, ze nejde o apokalypsu, ale o
vyznamny bod v pozemskem zivote, ktery zmení lidskeho vnímaní. V
souvislosti s tím byl citovan pojem „transformace vedomí“ ,behem níz clovek
„zduchovní“. Melo se jednat o jakysi prechod do „Noveho sveta“, v nemz se
lidstvo oprostí od majetku a duchovní bídy. Pod clankem byly dokonce
vyjmenovany príznaky transformace. Vetsina z nich na Jana dokonale sedela.
Procetl i nekolik blogu, na nichz lide popisovali sve vlastní zkusenosti. Byl
naprosto v soku. Uvedomil si, ze není zdaleka jediny. Stejne „postizenych“ bylo
mnohem, mnohem víc.
Par tydnu predtím, nez byla jeho transformace dokonana a s ní i jeho
schopnost introspekce, stal v loznici pred zrcadlem a zíral do vlastní tvare.
Zdala se stejna jako kazde rano a prece jina. Premyslel dlouho, nez pochopil, co
se zmenilo.
Pak si udelal poslední poznamku do sveho deníku.
Ze zakoutí Daniny pameti vyplul obraz dne, kdy si poprve vsimla promeny.
Zdalo se to byt docela obycejne pondelní rano v Praze. Metro bylo tradicne
narvane k prasknutí. Lide se z nedostatku prostoru mackali jeden na druheho.
Nastupovali. Vystupovali. Hluceli. Telefonovali. Vse bylo tak jako kazde jine
rano. A prece nejaky vyznamny prvek duverne znameho obrazu chybel. Ci
prebyval? Metro s cuknutím zastavilo na prestupu. Muz pred ní jí usluzne
uvolnil cestu a srdecne se na ni usmal. Zamrazilo ji. Pak ji vlna culících se
cestujících vynesla na peron.
Uprostred davu nahle osamela. Byla jedina, kdo se neusmíval. Jedina, kdo si
zapomnel cvaknout lístek. Jedina, kdo podrazdene sykl a zamracil se, kdyz se o
ni otrelo telo.
Co se to tady sakra deje?!
Kdyz opustila dusny prostor podzemky a vysla na ulici, zdesila se. Kracela
prostredkem maneze. Kolem ní krepcil rej klaunu. Zbyvalo nasadit si cerveny
nos…
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Duse Prahy ten den umrela.
Kdyz prijdete o moznost volby mezi dobrem a zlem, co vam zbude?
Sedel v kresle obyvacího pokoje jednoho prazskeho cinzovního domu, na
klíne deník, ktery kdysi psala jeho ruka, culil se od ucha k uchu, zíral z okna.
Bylo mu blazene. Nic mu nechybelo. Po nicem netouzil. Jeho zivot byl naplnen.
Po okraj.
Pozoroval postavy, ktere kracely ulicí. Pomalu, beze spechu. Oci siroce
otevrene, rty v permanentním sklebu. Vsichni se tvarili stejne. Vsichni byli
sťastní. Vyrovnaní.
Praha: kdysi tak uspechana, zamracena a vystresovana se oddavala klidne
vecerní meditaci. Transformovala se. Mela stestí. Nebo smulu?
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4. Apokalyptický kalendář
Martin Koláček
Prema Tenkrat neprozíval zivot, ktery byste nazvali zrovna uspesnym.
Nemohl se pochlubit ani oslnivou inteligencí ani fyzickou kondicí, a uz vubec
ne jmenem, ktere by nevyvolavala salvy smíchu u spoluzaku na zakladní skole.
Navíc byl nenapravitelny cholerik, takze ho nikdo nemel rad. Ze strední skoly
byl vyhozen, k policii ho nevzali, protoze se malem utopil pri vstupních testech,
a jine vysnene povolaní nemel, protoze vlastne vcelku nic neumel. Bylo mu
pres tricet, bydlel v garsonce vedle kasaren, pracoval ve skladu damskeho
pradla a snil o dni, kdy bude mít konecne nekoho, pro koho by mohl ve sve
praci romanticky neco ukrast.
Byl take naprostym kulturním barbarem, ale protoze se snazil udelat
dojem na vícemene kteroukoliv osobu, jíz by se objekt takove kradeze hodil,
neustale zval zeny ruzneho veku a tvaru na vystavy, divadelní predstavení a
nezavisle filmy. Byl zvykly se nudit s vidinou, ze jednoho dne dosahne
nemozneho. A tak, kdyz mu zavolala jeho oblíbena objekta zajmu Lenka, zda s
ní nechce jít na vystavu Mayskeho kalendare, nadsene souhlasil a jal se hned
hledat na internetu, co ze je to ten May.
Lenka patrila k tem atraktivnejsím zenam, o nez Prema jevil zajem.
Místo „Lenka“ ji oslovoval „Vlnka“, coz mu pripadlo velmi kreativní a
romanticke, ackoliv jí to pripadlo trapne a v duchu doufala, ze jej to co nejdrív
prestane bavit. Neprestalo. Predstavoval si chvíli, kdy jí poprve sahne mezi
nohy a zasepta jí do ucha, ze k ní její jmeno sedí, protoze je vlhka jako Vlnka. A
ona mu v jeho predstavach odpovídala, ze se Vlnkou stavala vzdy, kdyz ji
oslovil.
„Dobry den, ma mila Vlnko,“ rekl Prema pred muzeem, „dnes ti to moc
slusí.“
„Nazdar Premo,“ odpovedela Lenka a nechala si dat obvykly polibek na
tvar.
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„Takze dnes to bude neco kolem pocatku letopoctu?“ vybalil hned Prema
sve znalosti.
„Jo,“ odpovedela Lenka, „apokalyptickej kalendar.“
„Apo... vazne?“ Prema rychle zakamufloval svuj nedostatek znalostí v
oblasti cizích jmen.
„No jo, prej ukazuje konec casu. Jako sveta. Zariď si poslední veci, za tejden
koncíme.“
„Ale no tak, tomu snad nikdo vedecky smyslející nemuze verit...“
Lenka zavrtela hlavou, Prema ne vzdy pochopil ironii, „proste pojď
dovnitr.“
Zaplatili vstupne, protahli se kolem zrízence, ktery zametal mezi dvermi, a
vesli do hlavního salu. Ohromny kamen byl naprosto neprehlednutelny. Meril
pres sest metru na vysku a ctyri metry na sírku. Z jeho vrcholu se tahl vytesany
pruh obdelníku, pripomínající hrací plan Clovece nezlob se, kroutící se ve
spirale do stredu. Druhe, co vas uderilo do ocí hned po velikosti, byla vyrazne
odlisna kvalita zpracovaní na obou koncích. Zatímco uprostred byly linie ciste
a presne, na krajích to vypadalo, ze autor stezí rozpoznal dlato od vlastní hlavy.
„No, není to krasa?“ vzdechla Lenka. Premovi sice nebylo moc jasne, co je
krasneho na sedivem sutru pokrytem vyrytymi ctverci, ale vedel, ze presne
tohle ríkat nema.
„Rozhodne,“ rekl místo toho, „ta ladnost linií je uzasna. Vís, v minulosti
jsem zkousel nejakou praci s kamenem, a je to tezky. Vzdycky obdivuji, kdyz to
nekdo umí poradne.“ Pripravoval si, co rekne pri prípadnych otazkach, aby
nevyslo najevo, ze praci s kamenem se venoval leda tak, kdyz z nudy okopaval
mramorove oblození stanice metra. Lenka se ale neptala, dokonce vypadala, ze
jej vubec nevníma. Prema se proto rychle presunul k tabulce s popisem a zacal
císt nahlas: „Apokalypticky kalendar Kleptokrafala... to je blby jmeno,“ vypustil
z ust, nez si to uvedomil.
„Kleptokrafal byl Maysky buh casu,“ podívala se na nej pohorsene Lenka,
„znamena to ‚Ten, jenz vladne casu‘.“
Teď nebyl cas se vracet, spíse jít dal a pokusit se to nepohnojit. „No ja vím,
ale Kleptokrafal, haha, to je spís ‚ten, kdo krade kecy‘, ne?“
Mel pocit, ze se mu tenhle vtip moc povedl, ale Lenka se nesmala.
„No ne, vazne,“ zkousel to jeste, „dyť si to vem, ja vím, ze pro ne to
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znamenalo neco jinyho, ale kdyz se to rekne v cestine, tak je to prece hrozne
vtipny.“
„Hm,“ Lenka pokrcila rameny, „asi jo. Kazdopadne, jestli ten kalendar ríka
pravdu, tak se za tyden s panem Kleptokrafalem setkas a muzes mu zkusit
vysvetlit, jak blbe se jmenuje.“
Prema se rozchechtal, jako ze to byl opravdu dobry vtip, ktery se Lence
moc povedl.
„Podívej,“ ukazala Lenka na horní kraj, „tady letopocet zacína. Vedci zjistili,
ze to odpovída priblizne nasemu roku 500 pred Kristem. A jak to tak davali
dohromady s ostatními archeologickymi nalezy, porad to zpresnovali, az
presne poznali, co je rok, co mesíc, co den. No, a jak vidís, poslední polícko je
useknuty a je tam tenhle napis.“
„Ten, co vypada jako tancící veverky?“ zkusil odlehcit Prema.
„Jo, ten, co vypada jako tancící veverky. Tak ten ríka ‚Konec sveta‘.“
Uplynul tyden a Prema stale nemohl poslední rande dostat z hlavy.
Nemel pocit, ze se nejak zvlasť vyvedlo. Lenka se jeho vtipum nesmala,
poucovala ho, címz snizovala jeho muznost, a kdyz se s ním loucila, vysvetlila
mu, ze pozítrí na kavu nemuze, protoze jde na navstevu k jednomu ekologovi,
co ho poznala na sympoziu. Probíral situaci za situací, aby zanalyzoval, kde
udelal chybu, a nakonec dosel k zaveru, ze kamenem urazu byl ten kamen. Ale
co, aspon si teď muze delat legraci, jak chce.
„Kleptokrafal,“ rozesmal se na cele kolo, „takhle blby jmeno jsem v zivote
neslysel! Kleptokrafal,“ smal se, „Kleptokrafal. Kleptokrafal!“
Zahrmelo.
Byl tam! Stal pred Premou jako andel pomsty, z jeho ocí srsely blesky a zar
jeho nohou tavil linoleum. Premovi ztuhnul usmev na rtech.
„Ja jsem Kleptokrafal, Vladce casu!“ vyslo jako hrom z bozskych ust.
„Te... tesí me,“ odpovedel Prema neobratne, „ja jsem Prema Tenkrat.“
„Premo Tenkrate!“ zahrmel znovu buh, az Prema padl na kolena, „vyslovil
jsi me jmeno trikrat za sebou v den konce sveta, a proto...“
„On bude fakt konec sveta?“
Kleptokrafal na chvíli slevil ze sveho oficialního tonu: „Dneska o pul desate
místního casu.“ Pak opet zahrmel: „...a proto se stanes novym Kleptokrafalem.“
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„Co?“
„Jak co?“ slevil buh z bozskeho hlasu, „stanes se Kleptokrafalem, Vladcem
casu.“
„To je fajn.“
„To není fajn! To je ten nejstrasnejsí trest, co te mohl potkat!“ zahrmel zase
Kleptokrafal.
„Pardon.“
„Budes moci menit zivoty milionu! Budes moct vratit svet zpet v case, takze
dnesek nikdy neskoncí.“
„Ja? Jako jak?“
„Jdi do muzea a uraz poslední den z kalendare!“
„Coze?“
Kleptokrafal zahrmel jeste víc: „Jdi do muzea a...“
„Ja vas slysel,“ prerusil jej Prema, „ale proc do muzea? Vzdyť tam budou lidi
a uvidej me a...“
„Nedokazes-li to udelat, cely svet dnes o pul desate zahyne!“
„A kdyz to udelam, tak jako zas bude o den mín?“
„Ano. A jen ty jediny si budes pamatovat, ze dnesek uz byl. Znovu a znovu.
Budiz to tvuj dar a zaroven tvuj trest!“
Prema nejak stale nemohl pochopit, v cem ze to tkví jeho trest. Dostal
moznost vyhnout se konci sveta a jeste byt jedinym, kdo bude vedet, ze dnesek
uz byl, zatímco cely zbytek lidstva bude tupe resit ty stejne problemy porad
dokola. A to bylo prece fajn. Ze by Kleptokrafal povazoval za trest tíhu
svedomí? Jenze jestli si myslel, ze Prema bude trpet skutecností, ze jeho
prípadna lenost muze zpusobit konec sveta, tak precenil jeho socialní
inteligenci. To jedine, co teď Premovi bezelo hlavou, bylo, jak vyuzít toho, ze
bude vedet dopredu, co se nasledujícího dne stane. Treba by mohl do kasina a
vydelat strasne peníze. A pak je do pul desate rychle utratit za zeny, víno, zpev
a... zeny.
Kdyz v osm vecer dorazil k muzeu s kladivem a majzlíkem, ktery si
vypujcil od souseda, dosla mu první slabina jeho planu. Muzeum melo
samozrejme zavreno. Místo klidu, ktery cítil doteď, se jej zacala zmocnovat
panika. Co teď? Jak se dostat nepozorovane do zamceneho muzea? Obehl
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budovu dokola, aby zjistil, zda není nektere z oken v prízemí otevrene. Nebylo.
Ale co, okno prece nebude az takova prekazka. Rozprahl se kladivem a uderil.
Uspokojivy zvuk trístícího se skla doprovodil zvuk podstatne mene
uspokojivy. Houkaní alarmu. Uvnitr budovy se rozsvítily rude majaky. Nebylo
casu nazbyt. Prema vlezl do okna, pri cemz si nepríjemne porezal ruku, a skocil
do místnosti za ním. Nevrazive prejel pohledem po klicce, na níz mohl klidne
dosahnout z venku rozbitym oknem. Místnost byla zrejme pracovnou nejakeho
hodne ujeteho antropologa, soude podle tun kosterních pozustatku,
roztrídenych do krabic s napisy jako: „noha-zena-australophitekus-velmi
pekne“ nebo „potencionalne vzrusující kosti“. Prema ale nemel cas nalezy
zkoumat a vyrazil rovnou na chodbu. Kdyz bezel smerem k hlavnímu salu,
uvidel na konci chodby proti rudemu svetlu blízící se postavu tlacící pred
sebou velky a tezky predmet.
„Stuj, nebo strelím!“ ozvalo se hutnym hlasem a nasledoval vystrel.
No, to mi nedal moc casu na zastavení, pomyslel si Prema, kdyz mu kolem
hlavy proletla delova koule. Cas jako by se zastavil, jak se Premovi nahrnul
adrenalin do hlavy, a pak skocil do prvního otvoru ve stene.
Na konci ventilacní sachty, jíz nekontrolovatelne padal, jej zastavil vetrak,
ktery se jej chvíli pokousel rozsekat. Pak mu ale zrejme doslo, ze snaha
roztrhat Premovo telo je boj s vetrnymi mlyny, a tak pod jeho vahou proste
vypadl a i s ním dopadl o dva metry níz na podlahu sklepa. Prema se tezce
zvedl ze zeme a aby si aspon trochu ulevil, nakopl vetrak. Ten mu zaskrípal v
ustrety a zustal lezet prakticky tam, kde byl.
Ve sklepe panoval klid a tma. Houkaní ze vzdalenych vystavních prostor
sem dolehalo jen velmi tlumene a rude svetlo vubec. Premovi bylo jasne, ze
nahore uz se urcite srocují policiste a zrízenci, aby ho nasli. Nejradsi by dole
zustal. Schoval by se do druheho dne a pak by vyuzil príchodu nejakeho
zamestnance, otevrenych dverí a provozní doby muzea. Jenze to by nejaky
druhy den musel byt. A tak Prema zacal horecne premyslet, co dal.
Prisel ke dverím a zalomcoval klikou. Zamceno. Okno zde nebylo zadne.
Jedina cesta ven vedla, kudy prisel... tedy presneji receno, pripadl. Jenze jak
vylezt ventilacní sachtou? První napad, ktery dostal, kdyz uvidel vedle dverí
kbelík a dva gumove zvony na cistení odpadu, prílis nevysel. Gumovy zvon mel
sice na plechovych stenach sachty slusnou prilnavost, ale Premovo telo unest
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nedokazal. Ne, ani dva gumove zvony to nedokazaly. Pokus zaklesnout uvnitr
repliku kostry neandrtalce a vylezt po zebrech vysel vnivec take, navíc se pri
spolecnem padu s kostrou zpet do místnosti osklive poskrabal.
A tak mu nakonec doslo, ze bude muset pouzít svych vlastních sil. Jal se
tedy skrabat nahoru. Zjistil, ze kdyz se zapre zady a koleny, dokaze se udrzet,
aniz by klouzal dolu. Jenze jakmile se pokusil posunout rukama nahoru, kolena
ztratila prilnavost a on se zase zrítil.
Pak si vzpomnel na hodiny telocviku na zakladní skole, kde zavistive
koukal, jak jeho silnejsí spoluzaci lezli po tyci jako hladoví orangutani, zatímco
on mel problem vyskrabat se ubohe dva metry. Jednu zkusenost mu to vsak
dalo. Bez bot to slo mnohem líp. Hola kuze je prilnavejsí nez oblecení. Proto si
sundal kalhoty a tricko a dlato s kladivem si privazal tkanickou kolem pasu.
Roztrasl se chladem, coz jej jeste více povzbudilo k rychle ceste do vyhratych
muzejních prostor. Vyrazil vzhuru, ale po metru a pul opet klouzal. Slezl tedy
znovu dolu a sundal si spodky. Zcela nahy, jen s dlatem a kladivem visícími pod
zadkem, se pomalu sunul nahoru sachtou.
Tento pokus byl uspesny a jeho hlava se za chvíli dostala do urovne otvoru,
jímz dovnitr vpadl. Jeho pohled padl na skupinu trí policistu mluvících se
siluetou muze s kanonem.
„Ríkate, ze jste vystrelil?“ ptal se policista.
„Jooo, ale jenom varovnej vystrel,“ znela odpoveď.
„Kanonem?“ znovu se pokusil ujasnit si informace policista.
„Jo. Mam porad u postele kanon, kdyby nahodou.“
„A víte, ze je to nelegalní?“
„Ale to je muzejní exponat.“
„Ale vystrelil jste z nej!“
„No jo, ja si ho dycky na noc naladuju.“
„Vzdyť byste tím mohl nekoho zabít!“
„To ne, ja strílím jenom varovny vystrely.“
„Dobre, a kde byl ten clovek, kdyz jste strílel?“
„No, byl zrovinka ta...“ muzi zrejme doslo, ze by cokoliv, co rekne, mohlo byt
pouzito proti nemu, „taaamhle, daleko, na konci te chodby k damskejm
zachodum.“
„Na druhe strane muzea?“
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„Jo.“
„A proc jste teda strílel sem?“
„No dyť ríkam, ze to byl varovnej vystrel, ne?“
„Varovny vystrel na druhe strane budovy, vedeny smerem od vetrelce?“
„Jo.“
Policista chvíli premyslel. „Dobre, Kramlo, Vrso, jdete se kouknout do ty
ulicky k zenskejm zachodkum, ať víme, kam zmizel. My tady s panem sepíseme
protokol.“ Skupinka se zacala rozchazet. Teď stacilo jen pockat, nez budou
dostatecne daleko, a pak se vplízit ke kalendari. Jenze Premu uz opoustely síly.
Jestli teď hned nevyleze, tak spadne dolu a konec sveta prozije objímajíc
potencialne vzrusující repliku kostry neandrtalce. A tak vyskocil ven a rozbehl
se do hlavní místnosti.
Nikdo ho nezastavil. Nikdo nevystrelil. Ne, ze by byl tak rychly nebo tak
nenapadny, ale ani zkuseny policista nedokaze adekvatne zareagovat, kdyz se
par metru od nej rítí nocním muzeem nahy muz, za nímz na podlaze rincí
spatne uvazane kladivo.
Kdyz si Prema Tenkrat opet uvedomil svoji existenci, prave vstaval.
Bolela jej hlava, jako by se v ní prave odehraval boj mezi dvema frakcemi, z
nichz kazda nechce pripustit vítezství te druhe. Po chvíli vsak presto jedna
zvítezila a on si vzpomnel na cely dnesní den. Ano, opravdu dorazil ke kameni
a opravdu urazil jedno pole. Ale co kdyz to bylo cele nesmysl? Uslysel vozík
posťacky, jak prejel pres uvolneny prah domovních dverí. Dobre, takze co to
toho dne dostal za postu? Hm... nic. Ale byly tam inzertní noviny. A na první
strance... na první strance byl obrazek pasoucí se anorekticke kozy na reklame
na zarucene ucinnou lecbu obezity.
Prema tedy sesel dolu, s busícím srdcem otevrel schranku, z níz na nej
vypadly inzertní noviny s kozou na obalce a do ocí jej uderil text: „Napoj z
travin na snízení hmotnosti a chuti k jídlu.“ Datum bylo spravne. Dosel zpet
domu a pustil pocítac, aby se v datu ujistil. I na webu iVcera byly opravdu
vcerejsí novinky. Ale chce to jeste poslední test.
Dosel k muzeu, aby se ujistil, ze okno, ktere v noci vytloukl, bylo opet cele a
stejne zaprasene, jak si jej pamatoval. Zavyskal radostí.
Vetsinu poledne stravil v kasinu, kde si s tuzkou a papírem zaznamenaval
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vyherní císla. Netrapilo jej, ze jej nakonec vyvedli a pohrozili mu, ze jestli
prijde kdy znovu, ochutna pestní medicínu. Príste totiz prijde pred nekolika
hodinami, takze si jej nikdo nebude pamatovat.
Vecer se vypravil k muzeu. Snazil se nejak lepe pripravit, ale nakonec dosel
k zaveru, ze není co si pripravovat. Do sachty skakat znovu nechce, nejlepsí
tedy bude vlezt dovnitr jinym oknem, nejakym, ktere je blíz kalendari.
Pripravil si tedy kladivo, rozhledl se kolem a pak rozbil okno a vlezl dovnitr.
Rude svetlo ho oslepilo, ale ne natolik, aby si nevsiml postavy, ktera prudce
vstala z postele a vrhla se ke kanonu. To snad není mozne, pomyslel si Prema,
mohl jsem si vybrat z triceti oken a ja skocím zrovna do loznice toho maniaka,
co spí s naladovanym kanonem u hlavy!
„Stuj, nebo strelím!“ vykrikl muz a Prema se okamzite vrhnul k zemi,
protoze vedel, co bude nasledovat. A opravdu, delova koule mu zasvistela nad
hlavou. To bylo jeste blíz nez minule.
„Ty magore!“ Prema se neudrzel a vystartoval ke strelci, „dyť jsi me moh
zabít!“ Chytil jej pod krkem a prirazil ke zdi. Bylo to snadne, byl to stary pan.
„To byl jenom varovnej vystrel,“ hajil se strelec.
„Ja ti dam varovnej vystrel!“ zarval Prema a uderil muze do obliceje. Ten se
skacel k zemi.
„Nesimuluj, nebo ti rozkopu ksicht!“ rval dal Prema, kdyz jej nahle z jeho
sebezachovneho sílenství vytrhl zvuk houkajících aut. Vzpomnel si, proc je
vlastne tady.
„Ani nevís, ze te vlastne zachranuju,“ oznamil lezícímu zrízenci a vybehl z
loznice, prímo do vystavních prostor. Za ním se ale rozletely dvere budovy a
nekdo zakricel: „Stuj, nebo strelím!“ Vzhledem k tomu, ze vystrel neprisel hned
nato, Prema dosel k zaveru, ze tentokrat to nebyl síleny zrízenec, ale
opravdovy trenovany policista. Ať tak ci tak, teď nemohl zastavit. Bezel dal ke
kalendari. Ozval se vystrel z pistole a tesne predtím, nez urazil poslední
polícko kamene, ucítil Prema, jak kulka tesne minula jeho lytko.
Opet se probral vleze na posteli. Teď, kdyz nemel telo napumpovane
adrenalinem, zacaly se mu vracet udalosti posledního nasledujícího vecera.
Nebylo mu z toho dobre. To, co vecer vypadalo jako primerene jednaní, teď
zdaleka tak primerene nepusobilo. Jiste, síleny zrízenec prave v tuto chvíli v
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klidu uklízí schody v muzeu, zcela netuse, ze byl dnesní vecer vazne zranen,
mozna i zabit. Jenze tahle vzpomínka na budoucnost nedelala Premovi ani
trochu dobre. Az bude planovat akci príste, musí to zvladnout bez ublízení na
zdraví osob, ktere se mu postaví do cesty. Ne kvuli nim, ale kvuli jeho
vlastnímu psychickemu zdraví.
Spachal zakladní ranní hygienu a vyrazil do banky. Tam vybral vsechny
sve uspory a s temi nekolika tisícovkami v kapse se vydal do kasina. Ochranka
objektu po nem nejiste pokukovala, ale kdyz vytahl bankovky a smenil je za
zetony, byl bez omezení pripusten ke stolu s ruletou.
Tam mu doslo, ze se zapisovaním císel obtezoval zcela zbytecne, protoze
jeho zapisky samozrejme zustaly ve vcerejsí variante dneska a jeho notes tak
byl zcela prazdny. Ale nevadí, zas tak spatnou pameť prece nema. Jak to bylo?
Cervena 3, pak cervena 36. Nebo to bylo 34? Pak 0 nebo 00, pak cerna 26,
mozna 28, ale pak to byla jednoznacne cervena 5, tím si byl jisty.
„Cervena 3,“ konecne padlo první císlo v rade, kterou si Prema pamatoval.
Vlozil par zetonu na cervenou, jen aby se nereklo.
„Cervena 23,“ oznamil opet krupier. To Premu trochu zmatlo. Ale touhle si
stejne uz predtím nebyl uplne jisty. Jestli teď padne nula, bude to v poradku.
„Dve nuly!“ Dobre, to by slo.
„Cerna 29!“ Aha, nojo, cerna 28 tam prece ani není, ta je cervena. V
poradku, to odpovída.
„Vsechno na cervenou 5!“ prohlasil Prema slavnostne a posunul zetony.
Vsichni okolo stolu se na nej otocili a dali mu svym vyrazem najevo, jak velmi
pochybují o jeho dusevním zdraví. Prema jim venoval kratky, velmi
sebevedomy usmev a se sladkym ocekavaním stocil pohled zpet ke stolu.
Krupier lehce zakroutil hlavou a roztocil ruletu.
„Cerna 17!“ zahlasil a shrabnul vsechny Premovy zetony.
„Ale... ale... coze?!“ pokusil se branit Prema, „jakto?“ Rozhledl se kolem.
Presvedcení o jeho chatrnem dusevním zdraví se stale zvysovalo.
„No tak, pane, nedelejte problemy,“ ozvalo se za ním z ust jednoho
zamestnance ochranky.
„Problemy?!“ zacal kricet Prema, „problemy?! To byly vsechny moje
uspory!“
„Ano, a teď jsou pryc,“ odpovedel mu vlídne zamestnanec a chytil jej za
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pazi, trochu mene vlídne, „tak ja myslím, ze pujdeme, co ríkate?“
„Ale tohle není fer! Mela padnout cervena 5!“
„Vidíte, a nepadla. Tak to byva.“ Teď uz u nej byli dva a vlekli ho ke dverím.
„Ale mela!“
„Samozrejme.“
„Vazne! Ja jsem tady vcera byl a videl jsem to.“
„Jiste, vcera,“ dal pokracoval neprítomnym tonem zamestnanec.
„Teda,“ Prema se opravil, „dneska! Ne vcera. To bylo dneska!“
„Ano, jiste, dnes jste tu opravdu byl.“
„Ne, vy mi nerozumíte! Byl jsem tady vcera, ale bylo dneska a ja to videl.
Padla cervena 5!“
„Samozrejme,“ pokracoval dal jeden z muzu, kterí ho vlekli, „tak zkuste
prijít zítra, az bude dneska, a treba uvidíte, ze jste vsechny sve peníze vsadil na
cernou 17.“
„Si tady ze me nebudete delat srandu!“ Prema opet ztracel rozvahu, „ja vam
ukazu! Ja nejsem nikomu pro legraci!“
A pak dostal pred drzku.
Kdyz se vratil domu, adrenalin z nej uz vyprchal. Naproti tomu,
prerusene kapilary pokracovaly v barvení ruznych castí jeho kuze do modra.
Nejradsi by se teď svalil na postel na levy, nejmene poraneny bok, a spal. Jenze
nemohl. Blízil se vecer a on musel zacít resit svoji vecerní zachrannou rutinu.
Pokusil se tedy dostat svuj oblicej do co nejprirozeneji vypadající podoby a
zazvonil u souseda, aby si od nej pujcil dlato a kladivo. Jenze nikdo neotvíral.
„Ten srab!“ pomyslel si Prema, „urcite me uvidel, jak jsem zrízenej, a
nevylez.“ Ale co teď? Zkusil zazvonit jeste u dvou dalsích sousedu, ale bez
odezvy. Napadlo ho vyrazit naradí koupit, jenze vsechny peníze stacil roztocit v
rulete. Mohl by neco zastavit. Cokoliv, stejne to pri prístím dnesku zase bude
mít. Vzal tedy pocítac a odnesl jej do zastavarny. Pocítac vazil snad metrak a
Premovy ruce plne modrin dost protestovaly, ale nedalo se nic delat, musel to
vydrzet. V zastavarne dostal nekolik ubohych stovek, ale to nevadilo, víc teď
nepotreboval. Dobehl tak rychle, jak to jen slo, do blízkeho Xuttova zelezarství,
jen aby zjistil, ze je uz zavreno. To ho ale neodradilo. Uvnitr se jeste svítilo, a
tak zacal busit na dvere. Po deseti minutach usilovneho busení se konecne ke
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dverím prisourala mohutna postava a otevrela dvere. V první chvíli byl Prema
presvedcen, ze dostane znovu do drzky, ale nestalo se tak. Obr zrejme pri
pohledu na jeho rozbity oblicej dosel k zaveru, ze rozbíjet ho jeste víc by bylo
jako nosit dríví do lesa.
„Co chces?!“ vypustil nicmene velmi nastvane z ust.
„Kladivo!“ odpovedel Prema. Bez dlata se obejde, mel pocit, ze kazde slovo
navíc by mohlo obra prece jen presvedcit, ze jeho usta by jeste nejakou tu ranu
snesla.
„Kladivo?“
„Jo, kladivo. Je to otazka zivota a smrti!“
„Jak muze bejt kladivo otazkou zivota a smrti?“
„Dam vam za nej litr.“
„Litr? Za kladivo?“
„Jo.“
„Clovece, za to bys moh mít ty kladiva ctyri.“
„Co bych delal se ctyrma kladivama?“
„Jo, na tom neco je,“ pokrcil rameny obr a odsoural se k regalum.
„Naky velky,“ zakricel za ním jeste Prema.
Obr se za chvíli vratil a predal mu predmet. „To je nejvetsí, co mam. Pak uz
jenom palice.“
„To je v pohode,“ odvetil Prema, nacpal obrovi vsechny sve peníze, otocil se,
rozbehl se do ulice, zakopl a velmi bolestive se rozplacl na lavicce pred domem.
„Jo, zacínam verit, ze pro tebe bude tohle kladivo otazkou zivota a
smrti,“ zasmal se obr, „nebo aspon novy zubní karty.“
„Chytrak,“ mumlal si Prema celou cestu k muzeu. Kdyz k nemu dosel,
nahle si uvedomil, ze kvuli udalostem dne uplne zapomnel planovat. Ale co,
proste vleze dovnitr stejnym oknem jako minule, ale tentokrat se okamzite
vrhne na zrízence, nez ten stací vystrelit. Svaze ho prosteradlem a pobezí ke
kalendari.
Jak se rozhodl, tak ucinil. Rozbil okno, skocil dovnitr a okamzite se vrhnul
na postel. Dopadl na matraci, jen aby zjistil, ze je na ní sam. V místnosti nebyl
ani zrízenec ani delo. Prema se chvíli rozhlízel kolem a premyslel, jak je to
mozne. Vedle postele lezely na nocním stolku vecerní noviny, otevrene na
strance s nadpisem: „Sílenec riskantne vsadil sve zivotní uspory... a
41

Český konec světa
prohral!“ To Premu vazne dopalilo. Jako by se mu nekdo vysmíval. Ale aspon
neztratí cas dalsím bojem. Vybehl ven z místnosti a bezel stejnou chodbou jako
poprve. Vtom se nekde vepredu otevrely dvere a chodbou se nesl zvuk
napoustející toalety. Ze dverí se vysourala znama silueta s kanonem.
„Stuj, nebo strelím!“ zakricel zrízenec. Prema nevahal a zalomil to rovnou
do sachty. Fascinace nad tím, ze si nekdo muze vozit s sebou na zachod
naladovane delo, rychle vystrídala bolest v noze, kdyz dopadl na podlahu
sklepa.
Na jeho pocitu mizerie to uz moc nezmenilo. Proste par dalsích
pohmozdenin na uz tak rozmlacenem tele. Od teto situace to aspon znal. Svlekl
se, privazal si kladivo tkanickou kolem pasu a vyzadoval sachtu. Vyslechl
debatu s policistou, podobnou te predchozí, a kdyz se muzi vzdalili dostatecne
natolik, aby mel volnou cestu, rozebehl se ke kalendari. Nez se kdokoliv stacil
vzpamatovat, naha postava byla u kamene, zvedla kladivo a uderila.
Kdyz se probral, bylo rano, dokonce jeste drív nez minule. Chvíli se
pokousel premyslet o tom, co to znamena, ale k pochopení casoprostorovych
souvislostí mu chybela inteligence a vzdelaní, a tak se smíril s konstatovaním,
ze je to cely „naky debilní“. Bylo mu ale jasne, ze udalosti proste nejsou stejne
pri kazdem opakovaní. Jakekoliv vyhody z predpovídaní budoucnosti tím
padají. Co tedy vubec muze delat? Den za dnem vybírat peníze z banky a chodit
si je uzít do bordelu? Kazdy den? Co kdyby zkusil dosahnout neceho, po cem
vzdy touzil? Jenze po cem vlastne touzil, krome navstevy bordelu? Ceho by tak
mohl dosahnout?
A pak ho to napadlo... sbalit Vlnku! Zazít jeden den s nejkrasnejsí zenou z
tech mnoha, ktere balil. Presvedcit sam sebe, ze není takovy chudak, ze je
opravdovy muz! Tedy, samozrejme, hlavne ji dostat do postele, ze ano. Nejake
romanticke drzení za ruce mu muze byt ukradene, kdyz ma zítra svet skoncit.
„Ale Premo,“ odpovedela Lenka do telefonu, „ríkala jsem ti, ze dneska
nemam cas. Mam ten blok prednasek.“
„Ja vím, Vlnko, ale ja te opravdu potrebuju videt.“
„Tak se domluvíme nekdy na prístí tyden.“
„Ne, Vlnko, vazne, musí to byt dnes, aspon na chvíli.“
„Ja nevím...“
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„Pred prednaskou. Na chvíli,“ a pak, navzdory svemu rozhodnutí chovat se
dnes „jako chlap“, dodal: „prosím.“
„No dobre, kdyz ti na tom tak zalezí,“ povzdechla si Lenka, „tak teda ve ctyri
pred fakultou, jo?“
„To je skvely! Moc se na tebe tesím, Vlnko.“
Prema stepoval pred fakultou jako tygr chyceny v kleci. Byl nervozní a
to jedine, co zabranovalo, aby se zhroutil, klepal se a slintal, bylo vedomí, ze
kdyz to pokazí, dalsí den bude mít dalsí sanci. Lenka prisla a nastavila tvar.
Prema se ji pokusil políbit na usta, ale vysledkem byl jen polibek napul na tvar,
napul na nos. Lenka byla prekvapena, ale nedala to na sobe znat.
„Tak cos mi chtel?“ zeptala se, „nemam moc casu. Za pul hodiny mam první
prednasku.“
„Ja, no...“ Prema nevedel, jak zacít, nikdy tohle neumel, „ja... chtel jsem ti
ríct, Vlnko, ze mas moc krasny oci.“
„Ach jo,“ Lenka se zamracila, „to je moc mily, ale tos mi mohl ríct prístí
tyden, ne?“
„No... ja...“
„Podívej, Premo, jsi moc milej kluk, ale ja se teď nechci vazat.“ Pokracovaní
ve smyslu „aspon tedy ne s tebou“ nevyslovila nahlas, ale kazdy, kdo by videl
rozhovor zvenku, by to uslysel. Nicmene, je smutnym pravidlem, ze tyhle
nevyslovene veci slysí vzdy jen ti, kterych se netykají.
„Ale to nemusís, jen bys to treba mohla zkusit. Kdyz to nebude ono, tak to
proste skoncís.“
„Ne, rozumís, ja teď nemam o nic takovyho zajem. Chci byt proste sama.“
„Ja to chapu, Vlnko. Ale vem si to takhle... ty stejne mas urcite nejaky
potreby, a tak. A ja taky. Kdyz to nebude se mnou, tak stejne s nekym jinym...“
„Pockej, co s tebou nebo nekym jinym?“
„No, jako takovy ty veci...“
„Myslís sex?“
Do Premy jakoby uderil blesk, vubec si nedokazal tohle slovo z jejích
neznych ust predstavit.
„No... jasne, myslím. Jakoze ty kdyz budes mít chuť, tak budes chtít nekoho
a treba se namane nekdo jinej...“
„Ja nespím jen tak s nekym, kdo se namane!“ Lenka se tvarila urazene.
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„Jasne, promin, tak jsem to nemyslel. Ale proste prijde nekdo, ale nebudu
to ja. Stejne tak se treba namane nekdo mne, teda urcite se namane, ale ja
nechci zadnou jinou, ja chci tebe.“
„Premo, mne je to fakt líto, ale prave teď si nedokazu predstavit... proste
nemam takovou potrebu... a... a sakra.“
Lenka uprela zrak k osobe, ktera se blízila po ceste k nim. Byl to mlady
muz, od prvního pohledu intous. „Ahoj Lenko,“ prohlasil, políbil ji... na usta! A
ovinul kolem ní ruce tak, jak by jen tak nejakemu kamaradovi nedovolila.
„A... ahoj, Pavle,“ zakoktala Lenka.
Pavel se otocil k Premovi a podal mu ruku. „Ahoj, ja jsem Pavel. Ty jsi
Lencin kamarad?“
Prema mu neochotne stiskl ruku. Beze slova.
„Tohle je Prema,“ doplnila jej Lenka, „to je ten kamarad, co se mnou chodí
na vystavy.“
„Jasne,“ usmal se Pavel, „Lenka mi o tobe vypravela. To je od tebe hezky, ze
tam s mojí Lenkou chodís. Me ty její vystavy zoufale nebaví. A ty jsi taky ten, co
prodava to spodní pradlo, ze jo? Z toho musej bejt zensky uplne vyrízeny, kdyz
jim prineses neco z prace jako darek, co?“ zamrkal na nej. To uz bylo vazne
moc. Premova pravacka vyletla a uderila Pavla do nosu. Pavel s bolestivym
vyrazem dosedl na zem a drzel si nos, zpod jeho ruky tekla krev. Lenka se k
nemu vrhla a pokousela se ho osetrovat, coz bylo v podstate nemozne, protoze
zranena cast byla zakryta jeho rukama. Prema se otocil a odchazel krokem,
ktery mel pusobit dustojne, zatímco Lenka za ním kricela slova, u kterych si v
zivote nedokazal predstavit, ze by mohla vyjít z jejích krasnych ust.
Tentokrat z Premy adrenalin nevyprchal. Dosel domu a klepal se
vztekem.
„Zkurvena kurva!“ opakoval si pro sebe celou cestu. Nepomahalo to.
„Jenom si se mnou hrala! ‚Vís, ja se nechci vazat‘,“ zaimitoval Lenku, kdyz dosel
domu a mohl se rozervat naplno, „kurva! Co si o sobe myslí, co? A ja jí na to
skacu!“ Vytahl z lednice pivo a nalil ho do sebe, zatímco vypoustel dalsí proud
nadavek. Pak druhe. Tretí uz v lednici nebylo. „Taky jsem si moh koupit víc piv!
No jasne, ale proc jsem to neudelal? Protoze kdyby sem prisla naka zenska a
videla víc piv, tak by myslela, ze jsem alkoholik! Ja jsem takovej debil! Ať si
vsechny ty píci trhnou nohou! Si koupím vagon piv a vyskladam si je az ke
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stropu! A vubec, proc si neco vyskladavat?! Proste je tady rozhazu po pokoji. Si
vsichni myslej, ze budu celej zivot poslouchat. Premo, neprehanej to s pivem!
Premo, vyskladej ty piva uhledne! Premo, prines píce kytky! Jim narvu ty piva
do prdele i s tema kytkama! Furt se pred nekym plazit! A jeste víc pred tím
kalendarem! Nakej debilní kalendar! Kazdej den se znovu a znovu mrzacit,
jenom abych urazil jedno blby pole! Ja jim na to seru! Nejradsi bych ho totalne
rozmrdal!“
Podíval se z okna a jeho pohled padl na blízka kasarna. Vedel, ze by si to
mel rozmyslet, pockat, az se uklidní. Ale jet na vrcholu adrenalinove vlny bylo
zvlastním zpusobem uspokojující.
„Rozmrdam ho a zachraním svet! To je jasny! Rozsekam kalendar a nebude
zadnej konec sveta! Jsem prece Vladce casu, no ne?“
Vyrazil ven z domu jako sílenec. Dobehl ke kasarnam, pred vratnicí zastavil
a rozhledl se. Ostraha si jej podezírave prohlízela. Ale Prema nemel nejmensí
chuť jít tudy dovnitr. Potreboval se jen rozhlednout. Netrvalo dlouho a uvidel,
co hledal. Nalevo, hned u zdi, stal poctivy tank, s pasy, kulometem, a hlavne s
poradnym delem.
Prema odesel od vratnice a jal se nenapadne obchazet zeď. Byl na ní
ostnaty drat a na kazdem rohu kamera, ale to uz ho teď nemohlo zastavit, ne
kdyz byl plny adrenalinu. Mel pocit, ze kdyby se teď zastavil, tak se zhroutí.
Tocila se mu hlava, bylo mu spatne od zaludku a cely se klepal. Ale dokud bude
pokracovat v tomhle tempu, bude mít sílu to prekonat. Proto se vyhoupl na
strom u zdi, z nej skocil prímo do klubka ostnateho dratu na jejím vrcholu a
rozbodanyma rukama se vytahl nahoru. Víc spadl, nez seskocil, na druhou
stranu, ale bylo to spravne. Presne na strechu tanku, vedle vstupního poklopu.
Zevnitr vylezl mlady vojak, ktery se zrejme rozhodl zjistit, co byla ta rana nad
jeho hlavou zac. Nez se stacil vzpamatovat, lezel vedle pasu a Prema se zavíral
uvnitr.
„Poplach!“ zacal kricet vojak, „vetrelec v tanku!“ Prema, ktery byl velkym
fanouskem sci-fi hororu, se zasmal predstave vetrelce v tanku, a dupnul na
pedal, co mel pod pravou nohou. Stroj se, k jeho prekvapení, opravdu
neochotne rozjel. Nic podobneho spojce ci brzde tu ovsem nebylo a místo
volantu na nej koukaly jen dva podivne polovolanty. Pokusil se s jedním z nich
otocit. Neslo to. Z venku se ozyvaly vykriky a beh nohou. Brzo tu uz nekdo
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bude, aby ho z tanku vytahl. Otacení tedy vyresí pozdeji. Slapl na pedal a
monstrum se rozjelo prímo proti zdi. Hledal, kde je neco na uvolnení volantu.
Ozvala se rana a dovnitr se malym pruzorem vsypalo zdivo. Prema se tak lekl,
ze vyskocil ze sveho kresla, a krome toho, ze se osklive uderil do hlavy, pritahl
levy polovolant. Tank se zacal tocit doleva a dale destruoval zeď kasaren.
„Ty magore!“ vykrikl nekdo a pak zakrupal pod pasy tanku.
„No co,“ pomyslel si Prema, kdyz zachranujes svet, tak to obcas stojí obeti.
Zatlacil volant do puvodní pozice a tank zastavil. Prema uvidel pruzorem, jak
se k nemu blízí skupina vojaku. Musí to rozjet, jinak ho vytahnou! Dupnul na
plyn, ale tank jen zarval a poposkocil... tedy pokud se ovsem u tanku da mluvit
o necem jako skakaní.
„Dobre,“ rekl si Prema nakonec, „tak se budu tocit, ale aspon me
nechytej,“ a opet pritahl volant. Tank se zacal zbesile tocit dokola.
Prema po chvíli zjistil, ze míru otacení ovlada tím, jak daleko volant
vytahne. Jak stroj otocit doprava, nevedel. Chvíli premyslel, ze by mohl zkusit
druhy volant, ale nakonec se rozhodl, ze nebude riskovat a zustane u toho, co
zna. Zahybat porad lehce doleva není takovy problem, jen to chce obcas vzít to
dokola uplne a pak srovnat do spravneho smeru.
A tak se vydal na cestu. Pruzor i periskop mu povolovaly dost minimalní
vyhled, ale stacilo to k tomu, aby trefil k muzeu. Orientacní smysl mel slusny.
Nechal volant jen velmi lehce vytazeny, takze jel vícemene rovne, a jal se
zkoumat ovladaní dela. Zde mel, na rozdíl od rídícího panelu, vyhodu, protoz e
byly ovladací prvky dela pomerne slusne popsany. To by nemelo byt tezke.
Ostry naraz uderil do pancerovaní tanku. Prema otocil periskopem, ale nic
nevidel, jen utíkající lidi a policejní auta, ktera ho sledovala stejne hlemyzdí
rychlostí, jakou jel on. Pak ale vyhledl pruzorem a uvidel vrtulník, v jehoz
dverích byl zasedly vojak s houfnicí.
„Ja vas zachranuju, vy idioti!“ rozciloval se Prema a namíril delo, jehoz
periskopem videl i nahoru. Vystrelil. Zpetny raz mu malem rozsmelcoval
varlata, ale presto jej vysledek naplnil zvlastním sladkym vzrusením. Vrtulník
se rozprskl a jeho kusy teď v ohnive zmeti padaly k zemi prímo pred tank.
„No co,“ pomyslel si Prema, „kdyz mam zachranit sest miliard, na par
obetech po ceste nesejde.“ Znovu vystrelil. Jen tak, nazdarbuh, pro zabavu.
Budova kousek od nej se zrítila.
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„Ale dost legrace,“ rekl si pro sebe, „musím splnit ukol.“
Dorazil k muzeu, aniz by se ho kdokoliv dalsí pokusil zastavit. Zrízenec,
ktery spaval s delem u postele, prave zamykal dvere.
„Tomu ty ríkas delo?“ vzpomnel si Prema na hlasku z jednoho sveho
oblíbeneho filmu, „tohle je delo!“ a odpalil dvere, zrízence i celou prední stenu
do nebytí. Ruda svetla svítila, alarm houkal, ale teď to Premu ani trochu
neznepokojovalo. Teď mel tank. Chodby byly uzke, ale ani to pro nej
nepredstavovalo problem. Protoze mel tank. Proboural se az do hlavní vystavní
místnosti a zastavil. Usmal se na veliky kamen pred sebou: „Tak, kalendaríku,
ty sis myslel, ze me budes ovladat, co? Tak uvidíme, kdo z nas dvou je tady
opravdu Vladcem casu!“
Cekal, ze se neco stane. Ze se treba objeví Kleptokrafal, ktery zacne
zadonit, aby nenicil jeho kalendar. Ale zadna odpoveď neprisla. Jediny zvuk,
ktery teď slysel, bylo houkaní alarmu. No co, aspon to bude jednodussí,
pomyslel si, nastavil delo a rozprasil kalendar na tisíc kousku.
Kdyz se probral, svítilo ranní slunce, ale on se nenachazel ve svem pokoji.
Stal na pahorku kdesi v lesích, a co víc, kolem byla spousta lidí. Jedine slovo z
toho, co volali, kteremu rozumel, bylo „Kleptokrafal!“
„Tak schvalne, jestli myslej me,“ pomyslel si Prema a rozhledl se kolem, zda
uvidí nasupeneho boha, chystajícího se srazit jej svymi blesky. Ale byl tu jen on
sam a... a presne takovy kamen jako ten, na nemz byl vytesan kalendar. Jenze
teď byl prazdny. Prema mel pomerne dlouhe vedení, takze jeste notnou chvíli
nechapal, kde je, a hlavne kdo je. Doslo mu to az ve chvíli, kdy mu nejblíze
stojící Mayove strcili do ruky dlato a kladivo.
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5. Když nahoře je dole
Martin Strnad
„Soudruhu,“ kyvl mi na pozdrav druhy technik vyroby, kdyz vesel dvermi.
„Cest praci,“ odpovedel jsem mu a vysekl obrovsky usmev ke kamere nad
vstupními dvermi.
Soudruh spolupracovník na me mrkl naucenym zpusobem. „Kafe?“
„Ne, dekuji, svuj dnesní prídel kavy jsem jiz vycerpal.“
„Ranní ptace dal doskace,“ pronesl uz ne tak zvesela, kdyz si na dno
plechoveho hrnku naleval hustou tekutinu ze dna erarní konvice.
„Samozrejme. Jinak bychom prece nedosahovali planu s takovym
predstihem, jako se nam to darí jíz tretím rokem,“ snazil jsem se udrzet
pozitivní ton.
Privonel ke sve kave a s tichym povzdechnutím ji vsechnu vypil jedinym
lokem a rychle s viditelnym odporem polkl. „Zajiste,“ dodal, prastil svym
plechackem o stul a posadil se k pracovnímu panelu.
„Copak, soudruhu, spatne jsi se vyspal?“ zacal jsem zjisťovat, proc je kolega
tak neblaze naladen.
„Tak nejak,“ broukl mym smerem.
„Spatne sny?“ nevzdaval jsem se.
„Soudruhu,“ oslovil me opet s tím odevzdanym povzdechem, „nech to
prosím plavat.“
Respektoval jsem jeho praní, i kdyz to nebylo v souladu s regulemi
vydanymi stranou na tema vztahu na pracovisti. Regule jasne narizovaly zjistit,
proc nejsou kolegove pozitivne naladeni, a prípadne podezrele duvody ihned
hlasit. Podobne nalady míval docela casto a vzdycky se z toho dostal, takze
jsem usoudil, ze jako vzdy je zbytecne to hlasit – natura je natura.
Smena jinak ubíhala ten den velmi hladce. Nedoslo na zadne komplikace,
neprisly specialní pozadavky ani hlasení o nedostatku materialu. Na konci dne
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jsem odchazel do sve spací koje s pocitem uspokojení, ba dokonce hrdosti –
nase oddelení nejenom prekrocilo stanovenou kvotu, ale take donutilo
prekrocit kvotu jina oddelení. K cemu by nam byly prazdne konzervy, ze? Je
sice pravda, ze soudruzi v agrarním oddelení pracují s mnohem omezenejsími
prostredky, ale jestli je potreba nekterou cast bunkru rozsírit, pak jsou to prave
zemedelske prostory, a alespon tak davame soudruhu ministrovi pro planovaní
vyroby namet k premyslení. Konec koncu, materialu take není nazbyt a
prostory vytezene kolem zdí naseho podzemního domova lze prece dal vyuzít
na pestovaní plodin, vyvinutych soudruhy z vyzkumneho oddelení, schopnych
rust tak hluboko pod zemí.
Za uplynule mesíce jsme dostali hned nekolik oficialních pochval za
opakovane uspechy a efektivní zrychlení i zkvalitnení vyroby. Svou praci mam
rad. Nikoho ze soudruhu a soudruzek, kterí dnes a denne pouzívají nase
vyrobky,

pravdepodobne

nikdy

nenapadne,

jaka

je

vyroba

takove

potravinarske plechovky veda. Vyjít s recyklovanymi materialy a s tím, co
soudruzi uderníci vytezí z pudy kolem sten bunkru, není nic snadneho. Radeji
nemyslet na vsechny problemy s rafinací, k nam se to dostava uz v
pripravenem stavu. O to snazsí je byt jedinou vyrobnou prekracující plan o
celych tricet procent.
Vecer pred vecerkou jsem se se vsemi sousedy potkal ve spolecenske
místnosti naseho bloku u vysílaní televizního zpravodajství. Jeden by rekl, ze v
jedine uzavrene budove, pravda ponekud nadmernych rozmeru, by nebylo
neco jako centralizovane televizní zpravodajství potreba, vzdyť se spolu s
ostatními soudruhy a soudruzkami potkavame kazdy den a hovoríme o
aktualním spolecenskem i politickem dení, navíc vsechny akutní zpravy
dostavame skrze komunikacní rozhraní zabudovane ve vsech místnostech. Z
kazdodenního setkaní u televizní obrazovky se nicmene stal zvyk, udalost, pri
ktere se prave vsichni soudruzi a soudruzky z jednoho obytneho bloku
potkavají, pote co se vsichni vratí ze svych pracovisť. Spolecne poveceríme,
dozvíme se, co noveho se udalo behem pracovního dne mimo nase pracoviste ,
vse prodiskutujeme a prípadne si zahrajeme nejakou tu spolecenskou hru.
„Jsou tu vsichni?“ zaznel dotaz kulturne politickeho referenta salem
sumících hlasu. Vsichni najednou ztichli jako jeden muz. „Nechybí
nikdo?“ rozvíjel soudruh referent svou otazku. Stale se nikdo neozval. „Dobra
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tedy,“ ztisil svuj hlas, „takze soudruh Novak?“
„Zde!“ dal o sobe soudruh Novak ihned vedet.
„Soudruzka Hrda?“
„Zde!“
Postupne prosel cely jmenny seznam obyvatel naseho bloku, aby tak, jako
kazdy den, overil, zda jsou vsichni v poradku a nikdo nechybí, pak dal pokyn,
abychom se seradili u vydejního okynka. K veceri se podavalo cevabcici s
bramborem, ochucene cibulí, horcicí a cervenou repou, jako predkrm porkova
polevka. Nikdy jsem si nebyl jisty, kde soudruzi potravinari berou tady v
podzemí maso a ani jsem nikdy nedostal prílezitost to zjistit, v nasem bloku
nikdo zamestnany v tomto oddelení nebydlel. Pravdepodobne podobnym
zpusobem jako plodiny, ktere pestovali pod umelym osvetlením.
V poklidu jsme povecereli, opet se seradili na vracení nadobí a pak se
konecne usadili, hledíce k velke televizní obrazovce. Ta se rozzarila na sekundu
presne a rozehrala melodii ze znelky vecerních televizních novin.
„Vítame soudruhy a soudruzky protijaderneho krytu Svet u vecerních
udalostí. Je streda 3. listopadu roku dvacateho prvního. Nejdríve prehled
zprav,“ zacal naucene frazovat hlasatel.
„Nasi uderníci opet prekracují plan, razba novych prostor temer u konce,
nova ustanovení strany schvalena, kulturní oddelení planuje oslavy.“ Vse
ilustroval kratky sestrih zaberu z ruznych míst naseho bunkru. Nakonec vse
uťali dalsí znelkou a kamera opet spocívala na tvari hlasatele.
„23. patro, soudruzi z obalovych zavodu dnes opet prekrocili plan o celych
30 procent a nastavují tak unikatní rekord dnu vyroby se stabilním rustem
vyrobní kapacity.“ Na obrazovce jel sestrih ilustracních zaberu z nasí pracovní
koje a z automatizovane vyrobní linky a ja se dmul pychou. Sam jsem ji prece
kazdy den upravoval a ladil, zatím bez jedine chyby.
„40. patro, soudruzi z hornicke brigady jiz temer dosahli konce razby
novych prostor vne plaste bunkru, brzy budou moci soudruzi agrarníci osít
novou

pudu

a

blahobyt

naseho

socialistickeho

zrízení

bude

dale

vzkvetatm“ Zabery usmudlanych horníku, jak sklízí sve pracovní naradí a
parkují stroje na konci smeny.
„3. patro, ustrední vybor strany dnes schvalil nova ustanovení mírící k
rychlejsímu znovuvybudovaní socialistickeho statu pote, co nase vnoucata
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opustí bezpecí naseho krytu. Do rady novych vyhlasek patrí napríklad snízení
prídelu cukru, posunutí nocní hodiny tak, aby se pracující soudruzi a
soudruzky dele a lepe prospali a mohli odvadet jeste vyssí vykony, zvysení
prídelu kavy a dalsí drobne zmeny v planovaní produkce v nasledujícím
období.“ Vse doprovazely zabery z jednací síne UV KSC, kde vedoucí osobnosti
nasí spolecnosti rozhodovaly o vseobecnem blahobytu a budoucnosti.
„5. patro, protoze se pomalu blízí 21. vyrocí naseho velkeho socialistickeho
vítezství, nastava cas planovaní oslav na pocest tohoto slavneho triumfu.
Pripomenme si udalosti, ktere vedly k nasemu ustupu pod zemm“ Na
obrazovce se objevily zabery evakuacních autobusu privazejících první vlny
obyvatel bunkru. Vystrasene obliceje, vojensky dozor a dlouha fronta nekam
do tmy dlouheho tunelu. „Byly to dny plne utrap a tezkeho loucení s domovem,
s blízkymi, s vecmi, ktere jsme vsichni milovali, Ale nebylo jine cesty.
Prisluhovaci imperialistickych stvacu a provokateru se vrhli do krvezízniveho
a podleho utoku ze zalohy na nasi blahobytnou socialisticky demokratickou
republiku.“ Zabery na dav demonstrantu sunoucí se dlouhou ulicí. „Prekvapili
nas, zaskocili nase ozbrojene slozky mnozstvím agentu v srdci bezneho
delneho lidu.“ Zabery na ustupující policejní linii z Vaclavskeho namestí.
Sam jsem mel tu dobu v zive pameti. Jako by se to stalo vcera. Klidna noc,
bezesny spanek, kdyz najednou se rozrincí zvonek. Jdu rozespaly otevrít. Za
dvermi na me vydesene hledí nekolik sousedu a policejní dustojník, dava mi
pokyn k sebraní evakuacního zavazadla. Rychle se oblekam, beru predem
pripraveny kufrík a odchazím se skupinou. Pred domem ceka autobus, vsichni
nasedame, uvnitr na nas hledí nekolik dalsích vydesenych obliceju. Cestou
zastavíme u nekolika dalsích panelovych domu, dokud se nezaplní vsechna
sedadla, a pak dlouha cesta tmou, vyjízdíme z Prahy, nekam do lesu. Vsude
kolem je temnota, nemíjí nas zadna jina auta. Pak najednou zastavujeme, na
míste je uz nekolik dalsích autobusu a vojenskych vozidel. Tvorí se fronta, lide
jsou legitimovaní a posílaní dlouhou frontou kupredu. Nez jsem se nadal, sedel
jsem ve sve nynejsí spací koji a centralním rozhlasem sla zprava o
socialistickem vítezství a uzavrení se od okolního sveta zniceneho
imperialistickymi provokatery.
„... a navrch na to vsechno, nad rozvrat nasí spolecnosti, zfanatizovaní
nasich mladych obcanu a rozslapaní svetle socialisticke budoucnosti, znicili
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vse, co jsme vybudovali a vrhli na nase vysostne uzemí tu nejhorsí zbran ze
vsech – jadernou pumu.“ Zaznela teskna hudba a na obrazovce se objevily
zabery krajiny znicene obrovskym vybuchem, budovy v plamenech poborene
tlakovou vlnou o obrovske síle, okolí poseto troskami rozzhavenymi dobela
mnoha pozary. „Ale socialismus prezil a zvítezil!“ Zabery bezneho zivota uvnitr
bunkru. Usmevave obliceje soudruzek, soustredene vyrazy pracujících
soudruhu. „Budovaní socialismu neustalo, zatímco kapitalismus zahubil sam
sebe!“ Kratka prestavka, nekdo v místnosti zacal tleskat. Kulturní referent.
Ihned se pripojili ti sedící nejblíze, pak dalsí a dalsí, az cely sal tleskal. Pak se
ozvala hymna, vsichni jsme povstali jako jeden muz, hledíce kamsi vzhuru k
betonovemu stropu.
Hymna skoncila, vsichni se opet posadili a zpravodaj pokracoval:
„Pripravili jsme se na podly utok, vybudovali si vlastní ukryt, o kterem zadny
imperialisticky stvac nevedel. Muzeme na sebe byt hrdí, neboť nase deti a deti
nasich detí sklidí ovoce nasí spolecne snahy!“ Obrazy usmevavych detí ve
skolních lavicích místní skoly pri obcansko-socialisticke vychove.
„Abychom si pripomneli prave toto slavne vítezství socialismu, chysta
kulturní odbor UV KSC oslavu, na ktere budete moci videt rozmanity kulturní
program, ochutnat ty nejlahodnejsí pochutiny z nasich potravinarskych zavodu
a pocítit alespon malou kapku toho, co budou zazívat deti nasich detí, okusit
plody nasí spolecne prace!“
Místnost srsela nadsením a ocekavaním. Vsichni meli radi oslavy
socialistickeho vítezství. Byl to jeden z mala dnu, kdy se prerusil pravidelny
kolobeh prace a spanku, byl to den setkavaní se nejen mezi bloky, ale i mezi
patry, den pocetí vetsiny nasich detí. A do oslav zbyvaly pouhe dva tydny.
Kdyz zpravodajství skoncilo, rozdelil se dav na nekolik hloucku. Nekterí
vasnive diskutovali o novych regulích schvalenych UV KSC, jiní v poklidu hrali
spolecenske hry, dalsí si zase spradali plany na oslavu socialistickeho vítezství.
Mezi tím vsím proplouval kulturní referent a nekolik jeho spolupracovníku.
Kazdy se posadil k jine skupine a plynule se zapojil do diskuze.
Ja se sousedy rozehral Clovece nezlob se, nasi oblíbenou hru.
Kdyz jsme skoncili, byla uz vetsina spolecnosti na odchodu. Aby taky ne,
blízila se vecerka, kdy zhasnou vsechna svetla a zadna zasuvka uz nevyda ani
jediny volt.
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Dalsí den, dalsí vyzva k prekrocení planu, dalsí krok pro socialismus
nezastavitelne pochodující k vítezství. Smena probíhala, jako kazdy den.
Provedl jsem ranní kontrolu vyrobní linky. Tu jsem neco utahl, tu vymenil ci
nabrousil osoupanou soucastku. Kdyz se linka rozjela, sledoval jsem na
obrazovce prvních par kusu, jak na pas prijízdí velky plat plechu, pak se jej
zmocní automatizovany lis, nuzky a dalsí tvarovací nastroje. A pak mi nekdo
poklepal na rameno.
Byl to soudruh kolega.
„Nekdo za tebou prisel...“ sdelil mi s vydesenym vyrazem v ocích. Nekdo?
Kdo by pro me teď chodil? Vsichni jsou na smene, v prubehu pracovní doby
nikdo neopoustí pracoviste. Buď se neco pokazilo – jak by mohlo? Sam jsem
vsechno kontroloval – nebo … nebo … nekdo shora! Blesklo mi hlavou, zatímco
jsem mlcky hledel na soudruha kolegu.
„Cest praci,“ podaval mi ruku uredník, ktery se objevil, jakmile kolega
ustoupil stranou, „muzete jít s nami?“
Zavahal jsem a pohledl na kolegu. Ten pokyval hlavou. „Myslím, ze chvíli to
tu zvladnu sam,“ poznamenal.
„Samozrejme,“ poddal jsem se, jeste nez jsem pustil ruku neznameho
soudruha. Nebo snad on cekal s pustením me ruky, nez mu odpovím?
Nebyl sam, jak jsem zjistil ihned po opustení pracovní koje. Cestou nas
doprovazela ostraha.
„Jiste víte, jak dulezity je pro nas vas zavod, ze?“ zapredl hovor, zatímco
jsme kraceli chodbou k vytahu.
„Ano.“
„Vase prace pomaha zajistit prísun potravy do budoucna a pro prípadne
pohotovostní scenare, jste jeden z nejklícovejsích zamestnancu na vasem
patre.“
„Ale to snad … na co by byl obal bez obsahu, ze?“
„Nemusíte byt tak skromny.“
„Ne …?“ byl jsem zmaten.
„Potraviny moc dlouho nevydrzí bez zakonzervovaní, to prece vy víte
nejlepe.“
„Zajiste.“
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„No vidíte, navíc vas zavod tlací na potravinarskou produkci, ktera ma co
delat, aby s vami udrzela krok!“
„Dekuji.“
Dorazili jsme k vytahu a zacali stoupat. Kdyz jsme se dostali k patemu
patru, doslo mi, ze tohle nemuzu brat na lehkou vahu, byli jsme v casti bunkru,
kam muzou jenom ti nejvyse postavení.
„Prosím,“ uvedl mne muj pruvodce do místnosti.
Stul, dve zidle. Ostraha se postavila do rohu ke dverím.
„Posaďte se, prosím,“ prisunul mi hostitel zidli.
„Dekuji,“ usadil jsem se.
Uredník se posadil naproti mne. „Panove, muzete nas na moment nechat o
samote?“ Oba strazní se sebrali a opustili místnost.
„Co … co se deje?“ odhodlal jsem se konecne zeptat.
„Nemusíte se niceho bat soudruhu, jste vzorny pracovník!“
Privedl me sem jenom, aby me pochvalil? Premítal jsem mlcky.
Naklonil se pres stul az ke mne. „... mam pro vas neco velmi duleziteho
soudruhu,“ pronesl tajemne.
Pozvedl jsem obocí.
Zasatral v kapse a vytahl balícek. „Tady,“ polozil jej na stul.
„O co jde, soudruhu?“
„Jen se podívejte.“
„Mohu?“ ujistil jsem se pro jistotu znovu.
„Samozrejme, jen se nestyďte.“
Zacal jsem rozbalovat balícek. Nekolik vrstev papíru. Proc tolik plytvaní,
napadlo me. Papír je v bunkru docela vzacna surovina. Kdyz jsem se konecne
dostal dovnitr, drzel jsem v rukou cirou lehkou nadobu. Byla melka a kryt
drzely ctyri spony. Uprostred krytu byl jakysi ventil. Vaha cele te schranky
nebyla vyssí nez par gramu. Cele to pusobilo jaksi cize, jako by to nepatrilo do
krytu.
„Co je to?“ zeptal jsem se nakonec.
„Vase budoucnost!“ prohlasil slavnostne uredník.
„Nechapu...“
„Budoucnost obaloveho zavodu, soudruhu.“
Neustale jsem tu schranku zkoumal. Byla lehka a ohebna. Neslo mi do
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hlavy, ze neco takoveho muze uchovat potravinu pozivatelnou tak dlouho jako
klasicka plechovka. A ten material! Byl to plast, ale zcela jiny, nez jsem kdy v
zivote videl. „Kde jste to vzal?“ otazal jsem se nakonec.
„To není dulezite soudruhu. Hlavní je, ze od vas ocekavame prípravu
vyrobní linky pro podobne potravinarske schranky.“
To me zaskocilo. „To ale znamena ze-“
„Ze dostanete k dispozici nove prostory, lidi i vybavení.“
„A co stara linka?“
„O tu se uz nemusíte starat.“
„Dobra tedy, mohu?“ ukazal jsem na predmet hlavního zajmu, ktery jsem
mezi recí odlozil na stul.
„Samozrejme, vezmete si jej,“ posunul schranku po stole ke mne, „ale pozor,
jde o tajny projekt!“
„Samozrejme,“ odvetil jsem a jal se predmet opet balit do papíru.
„Nemusíte se ovsem bat, pridelíme vam novou spací koji v oddelení, ktere
spada pod vyzkumne zavody.“
„Aha, takze?“
„Takze me nasledujte...“
Zavedl me k vytahu a sjeli jsme do 15. patra. Pri vystupu z vytahu nas
legitimovala ostraha. Kdyz jsme dorazili do me nove spací koje, uzasl jsem.
Vsechno uvnitr vypadalo uplne stejne jako v me stare koji, jako bych ji pred
minutou opustil.
„Obdivuhodne, coz?“ mrkl na me uredník.
„Soudruhu, jak je to mozne?“
„Co ja vím?“ a s temi slovy mne nechal samotneho.
Celou noc jsem premítal o onom predmetu, prohlízel ho ze vsech stran,
studoval jeho stavbu a v hlave si konstruoval chemicke vzorce materialu, ze
kterych je vyroben. Nad ranem se mi dokonce zdal sen o vyrobní lince, ktera
chrlí jednu podobnou schranku za druhou.
Probudit me prisel muj novy kolega. Predstavil se jako soudruh Kríz. Mel
na sobe zcela odlisnou uniformu, nez na jakou jsem byl zvykly, druhou mel na
ramínku v ruce.
„Pry mate stejnou velikost, soudruhu, tak jsem byl pozadan, abych vam
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docasne zapujcil svou zalozní uniformu, nez ze skladu vydají dalsí pro vas.“
„Dekuji,“ nechal jsem ho chvíli cekat, nez jsem se oblekl a provedl zakladní
ranní hygienu.
Pak jsme se vydali chodbou. Oba v bílych plastích s tmave modrymi
bluzami a kalhotami, jako dva lekari. On vedl, shovívave jsem mu daval krok
dva napred, abych predesel trapne vzajemne srazce na nektere krizovatce
chodeb.
„Hodne jsme o vas slyseli, soudruhu,“ zacal po chvilce konverzovat.
„Opravdu?“
„Ano. Copak vam to nikdo nerekl, soudruhu? Jste jedním z nejvykonnejsích
pracovníku v celem bunkru.“
„Jenom delam svou praci, jako my vsichni, soudruhu.“
„Ale jak, soudruhu, jak!“
„Dekuji za uznaní, ale myslím, ze nemusíte...“
„NE-“ prerusil me razne, „kazdy soudruh, ktery svou praci odvadí tak
ukazkove, jako vy, si pochvalu zaslouzí, je mi az trapne, ze toto povysení jsme
vam mohli zarídit az nyní.“
„Ja … moc vam dekuji, soudruhu, ale stale nevím, o co jde.“
„Brzy se dozvíte.“
To uz jsme konecne vchazeli na me nove pracoviste. Na rozdíl od
stísneneho kamrlíku me dosavadní pracovní bunky a vubec cele vyrobní linky
vmestnane do prostor tak malych, ze místy bylo pri prohlídce linky potreba
lezt po ctyrech, byla tato místnost obrovska, jako samotny vesmír. Vyvedl me
po schodech nahoru do rídící centraly.
„Tak jsme tady,“ ukazal pazí kolem sebe, „zde je nase spolecne pracoviste.“
Prohledl jsem si prostornou místnost. Nekolik erarních panelu, tlacítka
jeste nepopsana, nikde ani zrnko prachu, vsechny obrazovky svítily cistotou.
Pohledl jsem okynkem dolu, az jsem skoro dostal zavrať.
Vsiml si meho zmatení. „Jen klid, soudruhu, vse je pripraveno pro vas velky
projekt. Zacneme pekne od píky. Rekl bych prímo na zelene louce, ale to si
bohuzel zatím dovolit nemuzeme,“ usmal se vlastnímu vtipu.
„Ale jak? Kde zacít?“
„Na kreslícím stole, samozrejme,“ otevrel podlouhla dvírka a vysunul ze zdi
velke rysovací prkno, „material jsme jiz analyzovali, takze nutnost chemicke
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laboratore odpada. Od vas, soudruhu, ocekavame navrh modularní a vysoce
efektivní vyrobní linky.“
„A materialy? Vystavba? Soudruhu, ja ziji v domnení, ze prakticky vsechny
stavební i vyrobní materialy jsou v bunkru vysoce cenene, stejne tak pracovní
síla.“
„Ano, v tom mate pravdu, soudruhu. Stejne tak je vase nadaní a hlavne vas
cíl. Vystavbu zarídí stavební odbor, ktery nam v brzke dobe vyclení pracovní
skupinu, a co se materialu tyce... muzete jeste jít se mnou?“
Prisli jsme na druhou stranu haly – myslel jsem, ze to slovo jiz nikdy v
zivote nepouziji – kde se chopil madla trcícího ze zdi a s namahou odsunul
velka vrata. Odhalil mi tak kompaktní prístroj s prívodem odnekud zespoda,
vyvodem pripravenym k napojení do nasí budoucí linky a odvodem, zrejme
spalin, smerem vzhuru do stropu.
„Rafinace?“
„Presne tak soudruhu. Vidím, ze jsme se ve vas nezmylili. Soudruzi, kterí
vystaveli tento nas bunkr, vedeli moc dobre, co delají. Prímo pod ním se totiz
nachazí nejvetsí zname lozisko ropy na uzemí Ceskoslovenske socialisticke
republiky. Tento projekt a nejen on z tohoto loziska ma cerpat vyrobní
prostredky.“
„Takze takovych rafinacních jednotek mame více?“
„Ano,“ usmal se, ale dalsí informace mi o tom nepodal.
„Jeste neco dalsího, co bych mel vedet?“
„Samozrejme soudruhu, chemicke slození jednotlivych dílu naseho
vyrobku. Ale to jiz najdete zalozene v kartotece,“ ukazal smerem vzhuru k
memu novemu pracovisti.
Byl jsem ohromen. Nikdy jsem neuvazoval o vyrobní lince tímto zpusobem.
Vzdy to pro mne byla hotova vec, zarízení, ktere je dano a ktere lze pouze do
urcite míry upravovat a vylepsovat, nikoliv vsak kompletne menit. A nyní mam
moznost vybudovat celou novou vyrobní linku dle svych predstav. Do prace
jsem se pustil s nadsením objevitele novych svetu. Prostudoval jsem plany nasí
rafinacní jednotky a navrhl jsem nekolik vylepsení, chemicke slození naseho
budoucího

vyrobku

vyzadovalo

vetsí

prísun

materialu

pri

mnou

naplanovanemu mnozstevnímu vystupu. U navrhu jsem travil nejeden prescas,
ktery jinak nebyl povolen nejenom kvuli nutnosti spolecneho posezení u
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televizního zpravodajství, ale hlavne kvuli nocní hodine, kdy se prakticky
vypína prísun energie do vsech nepotrebnych systemu bunkru, vcetne
osvetlení a spotrebicu v obytnych blocích. Zde mi nejenom byl prescas povolen,
ba byl jsem za nej odmenovan. Vecere na pracovisti, nekolikanasobne vyssí
prídel mnohem chutnejsí kavy. Byl jsem zahrnovan veskerym luxusem, o jehoz
existenci jsem do te doby nic nevedel.
Neustale mi na ocích lezel onen novy potravinarsky obal. Uz jsem vedel, ze
jde o vakuovou nadobu pripravenou na vytvorení podtlaku, v idealním prípade
vzduchoprazdna. Kazdy vecer jsem uvazoval, kde se tady vzala a proc nam ji
neukazali drív? Existují snad dalsí bunkry, ktere se dostaly s vyzkumem dal, o
jejichz existenci vedí jenom nejvyssí? Proc by nam pak poskytovali jenom
vyrobek bez planu vyrobní linky? Jsou snad nepratelske a tento jediny kus se
nam do rukou dostal pomocí prumyslove spionaze? Nebo ho snad … prinesli z
povrchu? Ale to by znamenalo, ze nam celou dobu lhali, ze zivot nahore
pokracuje. Ne, to je neprípustne, to nelze! Vzdy jsem sve uvahy zahnal prací.
Za mesíc byl hotov první navrh vyrobní linky. Bylo treba zanest nekolik
uprav. Diskuze probíhaly nejdríve tyden, pak dva. Poslední a nejvetsí problem
vyvstal v momente, kdy se kalkulovala potrebna kapacita prísunu materialu. Jiz
na zacatku jsem navrhoval rozsírení spalinove vypusti naseho rafinacního
zarízení, to bylo ale smeteno ze stolu, a teď na to prisla rec znovu. Nikdo mi
nesdelil proc, a tak jsem se po tom zacal pídit sam.
Podarilo se mi zjistit, ze odvod spalin je sveden do centralní sachty, ktera
byla sama o sobe tak predimenzovana, ze problem spocíval pouze v nekolika
metrech propojovacího potrubí. Na prímou otazku jsem nikdy nedostal
odpoveď, az mi kolega Kríz jednou vecer poseptal: „Sniz vystupní kapacitu.
Takhle ten komín nikdy rozsírit nepovolí, mohl by se jím nekdo protahnout.“
Proc? Proc by se nekdo protahoval komínem plnym necistot ze spalin?
Komínem, kde kazdou chvíli hrozí, ze cloveka popalí unikající vypary, se prece
nikdo protahovat nebude. Navíc na druhe strane cíha silna radiace, ktera by
takoveho blazna na míste usmrtila. Najednou jsem mel hlavu nafouklou
myslenkami, ktere bych nejradeji nahlasil. Jenom kdyby je artikuloval nekdo
jiny. Vratil jsem se k uvaham nad puvodem naseho kyzeneho vyrobku a spojil si
jej s touto novou informací. Ze by opravdu … ? … ze by opravdu nahore neco
bylo? S touto protisocialistickou ideou jsem chodil spat a kazdy den vstaval.
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Pracovníci z odboru vystavby jiz zapocali prace na vyrobní lince a ja na ne
dohlízel, neschopen stale pustit toho brouka z hlavy.
Pred cím se tu vsichni schovavame, jestli na povrchu vyrabejí produkty
mnohem vyssí kvality a pokrocilejsích technologií nez cokoliv, co tu mame my?
Zdaly se mi sny o tom, jak vychazím z onoho tunelu, ktery vede k hlavním
dverím bunkru, jak se prede mnou rozleva zariva zelen rozkvetle louky, jak se
korunami stromu prohaní vítr a vsude kolem zní zpev ptaku, zatímco mne
omamuje vune kvetin v rozpuku. To rano jsem se rozhodl. Vystoupam na
povrch.
Ze to nepujde oficialní cestou, mi bylo jasne od zacatku. Pocal jsem tedy
hledat zpusob, jak se dostat do centralního odvodu spalin, do jedine dalsí
unikove cesty, o ktere jsem vedel. Mel to byt valcovity komín o prumeru trí
metru, jak jsem vycetl z oficialní dokumentace, slouzící k odvodu veskerych
spalin produkovanych uvnitr bunkru. Mozností, jak k nemu napojit spalovací
zarízení, bylo nespocet, jelikoz stavitele bunkru pripravili na vetsine pater
zaslepene prípojky. Mnoho z nich se za leta vyuzilo, nektere zustaly zaslepeny
a ukryty pred zraky obyvatel. Oficialne neexistovala zadna servisní prístupova
cesta, kterou bych mohl vyuzít, abych se do centralního komínu dostal. Ze
vseho jasne plynulo, ze jsem musel – jakkoliv mi to bylo proti vuli - sabotovat
vlastní projekt.
Zatím se dokoncila vystavba linky. První prototyp, neohrabane velky a
neskladny. Rozjela se testovací vyroba, hromada ladení, dotahovaní a
vylepsovaní. Zaroven se rozsíril manevrovací prostor pro muj plan.
Stacilo nekolik drobnych „vylepsení“. Nejdrív prisla vlna nadsení z
procentualní vyteznosti vyrobenych kusu proti vynalozenemu mnozství
materialu a energií. Pak panika a nahle zastavení vyroby.
„Kde je chyba soudruhu?“ prisel za mnou vedoucí celeho vyzkumu.
„Uprímne receno, sam se to snazím zjistit.“
„Snazíte?“ v jeho obliceji se zacínal zracit vztek.
„Vse vypada presne tak, jak bylo naplanovano a vypocítano, soudruhu, ale
nabyvam dojmu, ze nam nepostacuje nase rafinacní jednotka.“
„Nepostacuje? Vzdyť podobne uziví cely nas gumarensky zavod!“
„Samozrejme, vystup dostatecny je, ale vse nasvedcuje tomu, ze pri nami
pozadovane rychlosti vystupu nedostacuje otvor pro unik spalin.“
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„Co tedy navrhujete v tomto ohledu udelat?“
Konecne nastala ma chvíle. „Jiz jsem analyzoval tuto situaci a myslím, ze by
postacila mensí turbína, ktera by na druhem konci spalinove cesty nasavala
vypary.“ Tady nemohl mít namitek. Neslo o rozsírení a potencialní ohrození
uzavreneho prostredí bunkru. Jenom se nekdo musel dostat na druhou stranu
potrubí a zmínene zarízení primontovat.
„Dobre, vznesu to na prístí schuzi.“ A s tím odesel.
Takze prístup k hlavní spalinove ceste prece jenom existoval.
Za dobu celeho projektu Vakuum, jak jsem si sam pro sebe nazval svou
novou praci, jsem si dost odvykl prolezaní tesnych prostor, technickych sachet
a podhledu, ktere bylo mym denním chlebem na stare lince. Teď jsem byl
dobrych padesat metru od nejblizsího vylezu do otevrene místnosti. odkud
podle vseho vedla servisní cesta k centralnímu komínu. Klaustrofobie v bunkru
takrka neexistovala, ovsem jestli se na me nekdy projevila, tak to bylo prave
teď. Strach z dopadení nahradil strach o vlastní zivot a volne presel v
pochybnosti. Avsak vytrval jsem a i pres az okate zbytecne zahyby servisního
prulezu jsem se nakonec po dalsích padesati metrech konecne dostal ke
dvírkum do komínu.
Rez lemující zaklopku byl obrousen kolem bezpecnostních sroubu, zrejme
od poslední navstevy servisního technika. Uz jsem sahal po klíci, abych je
uvolnil, kdyz to ve mne hrklo... co se stalo s tím clovekem, ktery vylezl ven, aby
namontoval turbínu? Bylo prakticky nemozne protahnout sem tou klikatou
cestou protiradiacní oblek. Snad... snad ho tam nenechali umrít?! Ale co kdyz
tam zadna radiace není, co kdyz to prezil ve zdraví a teď si chodí po bunkru s
touhle informací? Ne, to by prece nemohli dopustit, leda by ho... leda by ho
proste zabili.
Vsechny ty uvahy me jenom popohnaly pri uvolnovaní sroubu. Horecnata
zvedavost stoupala s kazdou matkou, ktera zacinkala na podlaze. Konecne
odpadla poslední, dvírka zaskrípala a ja vykrocil na dno hluboke propasti
hlavního komínu bunkru. Po celem obvodu byl pokryt sazemi a jinymi
necistotami ze spalin svadenych sem z celeho bunkru. Nejdrív jsem koukal
kolem, ale po mrtvem telu servisního technika ani pamatky. A pak jsem
konecne zvedl pohled k nebi.
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Slunce! Oslepilo me oci i mysl. Je tam, porad svítí! Az pak jsem si uvedomil,
ze po nuklearní zime není ani vidu ani slechu. A jedine, co zakryvalo slunce na
jasnem nebi, bylo nekolik vetví listnatych stromu. Dokonce jsem mel pocit, ze
pres veskery zapach zplodin v komínu cítím vuni jarního lesa.
Tak prece, prece nam lzou. Byl jsem nadsen! Ale ne dlouho. S touto
informací uz pro me nebylo cesty zpet. I kdybych se pokusil drzet jazyk za
zuby, drív nebo pozdeji by to nekdo zjistil. Zjistili by, ze to vím, ze jsem hrozbou
pro cely bunkr. A pak by ze me tu hrozbu udelali. Byl bych verejny neprítel
císlo jedna, dokud by me nepopravili. Ne, nemuzu se vratit. Jedina cesta byla
vzhuru.
A tak jsem odhodil veskerou zbytecnou zatez a zacal splhat. Po prvních par
metrech bylo jasne, ze potrebuju rukavice. S improvizovanymi cary hader na
rukou jsem to zkusil znovu. Opatrne jsem nahmataval na tyce a vyvody trcící z
obvodovych zdí a obcas marne hledal tu, ktera palí nejmín. Tenka podrazka bot
se pomalu skvarila, kdyz jsem v pulce cesty stal na sirokem rameni parovodu.
Dalsí zachytny bod byl vys, nez jsem dosahl, a tak jsem chvíli oddychoval, nez
se pokusím vyskocit a zachytit se.
Kdyz se mi najednou zacal trast parovod pod nohama. V uleku jsem se
odrazil, rameno parovodu se utrhlo a ja v letu sotva zachytil dalsí nejblizsí
vystupek. V tom zacala prímo pode mnou vyverat prehrata para. Snazil jsem se
pritahnout, uniknout zprostred proudu. Marne.
Nez jsem se dokazal dostat o kus dal, sezehlo mi to nohy. Rval jsem bolestí
a proklínal vsechny soudruhy sveta, zatímco jsem visel dobrych deset metru
pod ustím komína.
Jeden pohled dolu do hluboke propasti. Tam me cekala jenom smrt.
Vzhlednul jsem nahoru. Slunce prosvítající teď uz jasnejsími korunami stromu.
Musím, musím se tam dostat! Ta myslenka mi vehnala sílu do rukou a zacal
jsem znovu splhat.
Dostal jsem se az na uzkou rímsu tesne pod hranou povrchu. Maly zebrík,
ktery vedl poslední tri metry nahoru, byl na opacne strane. A tak jsem se zacal
za neuveritelne bolestiveho skubaní popalene kuze na nohou sunout po
obvodu komínu. Uz jsem se nedíval dolu, prestaval jsem vnímat vsechno
kolem, videl jsem jenom zebrík a zivoucí les nadosah. Uz jenom kousek, jenom
par opatrnych kroku a jsem tam!
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Jedna ruka na zebríku a nahle zlovestne zaskrípaní prímo pode mnou.
Otevrela se dalsí vypust. Nejdrív me ovanul horky vzduch, pak para. Nevahal
jsem a rychle splhal po zebríku, kdyz me zespod uhodil prudky proud a vynesl
do vysky. Drzel jsem se ale madla jako posledního vlasku meho zivota a díky
tomu jsem ve vzduchu udelal premet a skoncil na mechem obrostlem betonu.
Byl jsem tam, byl jsem na povrchu!
Oslepující bolest prisla zahy. K popalenym noham se pridalo horecnate
tepaní pod kuzí po celem tele. I presto jsem se pokusil odplazit co nejdal. Jeste
dva metry, jeden metr, ke kroví, ať me nenajdou! A pak jen bezvedoma
prazdnota.
Probudil jsem se uprostred noci. Rosa lehce zchladila me popaleniny, ale
hned první pohyb mi je pripomnel. Po chvíli snahy jsem se zvedl. A teď pryc,
pryc odsud! Je jedno kam, proste PRYC!
Belhal jsem se jak nejrychleji to slo. Cele telo rvalo bolestí, ubíjela me
neuveritelna zízen, az o par hodin pozdeji mi kolena i vedomí podlomila
horecka.
„Popaleniny 4. stupne po celem tele, totalní vycerpaní, je dezorientovan,
zrejme blouzní,“ vycetl sanitní lekar na pohotovosti nejdulezitejsí body stavu
pacienta, kdyz jej predaval nemocnicní sluzbe, „podal jsem mu anestetika,
osetril vetsinu popalenin. Potrebuje okamzity zasah, první priorita!“
„Kdo ho privezl?“
„Nevím, nejakej houbar, nikdo se na nic neptal, ten chlap umíra, tak se taky
neptejte a delejte!“
Pacient se v bezvedomí prevracel ze strany na stranu, jak nemocnicní
sluzba probíhala krizovatkami nemocnicních chodeb. Behem par minut se ocitl
na operacním sale. Lekarsky personal byl bleskove obeznamen s prípadem a
vsichni se s rutinou kazdodenních zachrancu zivotu jali zachranovat dalsí. Na
operacním sale zavladlo maximalní soustredení. Po nekolika hodinach a
metrech ctverecních kozních implantatu odvezli pacienta na pooperacní
oddelení.
Bolest. Obrovska, nekonecna bolest. Nikdy v zivote me probuzení tak
nebolelo. Jako by mi na víckach visely kovadliny.
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„Zavolejte doktora, probouzí se,“ ozval se príjemny zensky hlas vedle me.
Chtel jsem otocit hlavou a podívat se, kdo to mluví, ale vubec to neslo. Ozvaly
se kroky a po chvíli se nade mnou nekdo naklonil. „Vidíte me?“ promluvil
rozmazany flek.
„Spatne,“ vypustil jsem s namahou jedine slovo, rty me pritom palily jako
ohen revoluce.
„I to je dobre. Nemusíte nic ríkat. Ani nevíte, jake mate stestí, mohl jste
umrít...“
V odpoveď jsem neartikulovane zachroptel.
„Zivotní funkce v poradku, teplota s ohledem na popaleniny v
norme...“ uvazoval doktor pri pohledu na prístroje vedle, „zustante u nej a
informujte me v prípade jakychkoliv zmen.“
Nato jsem opet upadl do milosrdneho bezvedomí.
Praha - Turista nalezl v sobotu 16. listopadu uprostred krivoklatskych lesu
popaleneho a vycerpaneho muze, odhadovany vek 55 let. Privolana zachranna
sluzba konstatovala popaleniny nejvyssího stupne. Zatím není znam puvod
muze ani jeho zranení, lekari jej udrzují v umelem bezvedomí pote, co zajistili
zakladní zivotní funkce. Muz se zotavuje ve vojenske nemocnici v Praze na
jednotce intenzivní pece. Momentalne se hledají rodinní príslusníci ci osoby
blízke schopne jej identifikovat. Pokud znate muze na fotografii, informujte
policii Ceske republiky.
Ta myslenka ke mne prichazela stejne pomalu jako plne vedomí. A zrovna
tak bolela a palila. Lhali nam, celou dobu nam lhali. Zivot na povrchu jde dal,
nic se nestalo, zadne jaderne vybuchy, zadna zrada zevnitr. Ale proc? Proc nas
zavreli do podzemí? Jsou snad vsichni v bunkru pouhe laboratorní mysi? Nebo
to opravdu myslí vazne a jednou vypustí vnoucata soucasnych obyvatel na
povrch, aby pokracovala v budovaní socialismu? Zmatení, absolutní zmatení.
Nejenom toto zjistení, ale prakticky vsechno, co zde zazívam, je ohromující.
Dotazovat se me neprisla statní bezpecnost, ale Policie Ceske republiky – takze
bratri Slovaci nas opustili – nikdo nikoho neoslovil jako „soudruha“, ba nikdo
se mi nepokusil vnutit roli tajneho agenta, jak by se jiste stalo, kdyby se nekdo
neznamy objevil v bunkru. Lekari pouzívali zarízení, jaka jsem v zivote nevidel,
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se samozrejmostí rutineru, televizor prijímal hned nekolik ceskych televizních
stanic a dalsí hromadu zahranicních, televizní noviny nezmínily ani slovo o
plnení planu a jak jsem vyrozumel, Sovetsky svaz se take rozpadl. Behem
nekolika dní sledovaní televizního vysílaní jsem si poskladal obraz o svete na
povrchu. Zadna idyla, presto zivot pokracuje. Kapitalismus vzkveta , zatímco
socialismus skomíra a prezíva v nekolika malo uzavrenych skanzenech
rozsetych po cele Zemi.
„Tak co, porad nic?“ prisel se me znovu zeptat primar. Pocatecní sokova
amnezie presla docela brzo, vsechno jsem si uvedomil par hodin pote, co jsem
v hroznych bolestech prisel poprve poradne k sobe. Rozhodl jsem se ale, ze u
ztraty pameti zustanu. Co bych jim asi tak rekl? Ze nekde v lesích, sam ani
poradne nevím kde, je nekolik desítek metru pod zemí protijaderny bunkr plny
soudruhu a soudruzek presvedcenych o tom, ze svet znicila jaderna valka? Ze
prímo tady v srdci Evropy stale existuje ostrov realneho socialismu?
„Ani nevíte, jak moc bych si to sam pral,“ usmal jsem se na nej svym
popalenym oblicejem.
„Jste zvlastní prípad, víte to? Vsichni trvalí amnestici trpí depresemi, jenom
vy ne.“
„Treba si nemam co pamatovat...“
„... takze jste spadl z mesíce?“ Usmal se doktor.
„Mozne to je.“
„Víte, nechci na vas tlacit, ale dostavate nas to obtízne situace. Pomalu se
nam zotavujete fyzicky, ovsem psychicky...“
„Pripadam vam jako blazen?“
„Ne, to ne, to v zadnem prípade.“
„Kde je tedy problem? Porad jste nezjistili, kdo me privezl? Ten by mi snad
pomohl vzbudit vzpomínky.“
„Vas zachrance bohuzel stale zustava neznamy. A víte, problem není ani tak
ve vas, jako v systemu... bohuzel.“
„Co tím myslíte?“
„Ze se vam buď velmi brzy musí vratit pameť, nebo vas budeme muset
poslat do specialního internacního zarízení...“
„Do blazince?“ zkrabatil jsem celo a cítil zbytky praskajících strupu.
„V zasade ano...“ na doktorovi bylo videt, ze mu takove resení nevyhovuje,
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„opravdu si na nic nepamatujete? Ani zdanlive?“ Zdalo se mi to, nebo se mi
pokousel podat zachranou ruku?
„Myslíte nejake ...“ zamyslel jsem se, abych nasel ten spravny vyraz,
„nahodile obrazy?“
„Ano, presne ty by nam mohly hodne pomoct.“
„No tak lhal bych, kdybych tvrdil, ze mi obcas pred ocima neco
nezableskne...“
„No vidíte, to je dobry zacatek,“ usmal se doktor, spokojeny, ze jsem se
chopil hozene rukavice.
Jirí Blízky - me nove jmeno. Posledních patnact let jsem byl
pohresovany. Zadne deti, manzelka zahynula pri automobilove havarii, rodice
jsou davno po smrti, jedinacek. Naprosto dokonala vymena identit. Nevím,
proc to ten doktor udelal, ale byl jsem mu vdecny. Ctyri miliony pet set tisíc,
majetkovou kompenzaci za rodinny dum prodany statem po smrti manzelky
Jirího Blízkeho, jsem dostal na cerstve zalozeny ucet. Ta suma me prekvapila
zrovna tak jako první zjistení o existenci zivota na povrchu. Nekolikanasobne
prekracovala rozpocet maleho podniku za mych casu. Krome nutnych vydaju
na zivot – najem zdrazil doslova bestialne, stejne tak jídlo, jsem zbytek
majetku, jako naprosto cerstvy kapitalista, ihned investoval. Jak jinak nez do
akcií velko-vyrobny potravinarskych obalu. Bohuzel to byla chyba. Jak jsem
zjistil posleze, podnik, v nemz jsem mel podíl, konkurence docela solidne
valcovala.
„Jak je mozne, ze konkurence prodava pod nasí vyrobní cenou?“ hrímal
jeden z majoritních akcionaru na valne hromade, „tímhle tempem nam
preberou vsechny odberatele!“
„Vykonny vybor spolecnosti dela, co muze. Z posledních opatrení muzeme
vyjmenovat presunutí vyroby z jiz drazsích cínskych regionu do levnejsích
tchajvanskych provincií, zrusení vyroby nekterych starsích produktu a
propustení casti managementu,“ snazil se predseda predstavenstva udrzet si
tvar.
„Dozeneme tím konkurenci?“ zaznela naprosto ocividna otazka.
„Zkratíme naskok,“ vydechl vycerpane predseda predstavenstva.
„To nestací!“ horlil opet majoritní akcionar, „musíme byt lepsí!“
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„A mame nejake indikace, jak se to konkurenci darí?“ ozval jsem se
konecne z davu mensinovych akcionaru.
„Ne,“ sklopil predseda oci, „je to naprosta zahada. Jedine, co víme, je, ze
jejich naklady na dopravu jsou tak nízke, jako by vyrabeli v Cechach, pritom
vyroba je stojí tak malo, jako by tu meli kolonii otroku.“
To me zaujalo, ba mi to neco pripomnelo. Dva roky muzou vypadat jako
kratka doba, ale pro cloveka, ktery se najednou ocitne v budoucnosti, jde o
astronomicky dlouhe období zvykaní si, ucení se novych vecí a pronikaní do
spletiteho systemu noveho spolecenskeho usporadaní. Presto mi ta zmínka o
„otrocích“ pripomnela muj zivot v podzemí. Prace od umoru do umoru, zabava
velmi formalní a kontrolovana, proste aby se nereklo, presne stanoveny cas na
spanek a znovu prace, bez platu, bez opravdovych odmen, jako otroci.
Hned dalsí den jsem koukal na burze po akciích dalsích vyrobcu
potravinarskych obalu. Cena byla zavratna. Krivky rustu indexu ukazovaly, ze v
posledních letech nedoslo k jedinemu poklesu. Ne, na to jsem nemel
dostatecny kapital. Nestacilo by mi to ani na potrebne minimum pro ucast na
valne hromade. Nelenil jsem vsak a vyuzil mozností internetu, se kterym jsem
porad tak trochu zapasil, a hledal jsem volne pozice v one firme.
Vystupní kvalitar. To byl muj novy pracovní titul. Kontroloval jsem kazdou
varku, kterou privezli do skladu, a nahodnym vyberem analyzoval její kvalitu.
Hned první den v praci jsem overil svou domnenku. Na sklad privezli vakuove
nadoby, bez pochyb vyrobene na me lince.
Tady mate tu zahadu, napadlo me hned, oni tu opravdu mají kolonii otroku.
Cely den jsem pak kontroloval dalsí a dalsí bedny se zbozím a seznamoval se s
kolegy ze skladu. Tri dalsí kvalitari – Ondrej, Petr a Martin - ocividne netusili,
odkud se zbozí bere a tu více, tu mene poctive odva deli svou praci, o
prestavkach kourili na dvore a popíjeli kavu a uderem pate hodiny sedli do
svych aut a jeli domu, kazdy za svou rodinou. Zrovna tak soferi, kterí jenom
prebírali zbozí na meziskladu. Jedina ucetní mohla neco vedet. Ovsem kdyby
faktury nefungovaly stejne jako doprava - pres bíleho kone v podobe dcerine
spolecnosti centralní firmy.
Po vecerech jsem vysedaval doma a predstavoval si, jak by asi vypadalo
takove osvobození ostatních soudruhu. Prijali by to stejne dobre jako ja? Verili
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by mi vubec? Tvrdit v bunkru, ze zivot na povrchu existuje, by bylo stejne, jako
tvrdit tady, ze pod zemí zijí stovky lidí presvedcenych o tom, ze svet davno
skoncil. V obou prípadech bych to jenom tezko dokazoval.
Snazil jsem se vymyslet nenasilny zpusob, jak zjistit presnou polohu
bunkru, ale v uvahu neprichazela ani jedna z mozností. Vsechny obnasely
vloupaní se do kancelarí vedení spolecnosti. Nikdo z beznych zamestnancu
nemel nejmensí ponetí, proc jejich firma tak prospíva, nebo kde se bere zbozí,
vsichni si spokojene uzívali neustale rostoucího platu, zamestnaneckych vyhod
a vecírku poradanych firmou pri kazde prílezitosti dalsího mezirocního nebo
kvartalní rustu.
Ve snech jsem pritom neustale prozíval roky v podzemí. Vydychany vzduch,
nekonecne dny plne prace, minimum zabavy a prakticky nulovy volny cas.
Probouzel jsem se uprostred noci v domnení, ze jdu pozde na smenu, a u
televize jsem se bezdecne ohlízel po kulturním referentovi, nemohl me opustit
pocit provinilosti z plytvaní elektrinou, kdyz jsem si v noci svítil, a i po mnoha
mesících zivota na povrchu v demokratickem zrízení mi pri pozdravech obcas
uniklo oslovení „soudruhu“.
Ano, do znacne míry mi ten pravidelny pevny rezim chybel, ta neustale
utuzovana pracovní moralka a neutuchající motivace odvadet porad lepsí a
lepsí vykony. Kdo rekl, ze tragedie lidi spojují, mel pravdu. Kdybychom vsichni
nebyli presvedceni, ze jsme prezili konec sveta, ze nasi blízcí umreli a ze jenom
díky sve praci dokazeme vratit lidstvo na zemsky povrch, davno by se cely
system bunkru rozpadl. Víra je mocna vec a je uplne jedno, co je její stredobod,
dulezity je zpusob jejího vykladu. A ten ocividne organizatori cele te otrocke
akce ovladali dokonale.
Jestli vubec nejací vedoucí predstavitele bunkru nekdy existovali, museli
zít v absolutním luxusu. Stacila kupecka matematika, aby si clovek spocítal, ze i
ty na pomery soucasneho trhu minimalní naklady na vyrobu placene mym
novym zamestnavatelem prekracovaly realne naklady na provoz bunkru
nekolikanasobne. Po dobu sveho zivota v podzemí jsem je nikdy
nezpochybnoval, ale teď mi dochazelo, ze ty figury na televizní obrazovce
mohly byt zrovna tak herci, kterí ani nemuseli vedet, o co jde. Ne, to uz by bylo
prílis. Podnikatelska historie meho zamestnavatele saha pouhych par let
zpatky. Rozhodne to nemuze byt natolik organizovane spiknutí.
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Spekulace, same spekulace. Uz jsem toho mel dost. To neustale premyslení,
jak vyzrat nad situací, me brzdilo v praci, ktera, jak mi pozdeji doslo, byla opet
jedinym klícem k rozresení celeho problemu. A tak jsem se na ni upnul. Peclive
jsem kontroloval takrka kazdy kus vyrobku, ktery dorazil na sklad, a po par
mesících se ma píle konecne zurocila.
„Mohu te na chvíli vyrusit?“ prisel za mnou jednoho dne vedoucí naseho
skladu.
„Jasne. Co bys rad?“ odlozil jsem tabulky, zaznacil si poslední prohlednuty
kus a tvaril se pekelne soustredene.
„No … pojď ke mne do kanclu, prosimte.“
Vystoupali jsme do Vaskovy kancelare u stropu skladu.
„Posaď se … chces kafe?“
„Ne, díky, uz jsem mel. Povídej...“
Vasek se posadil proti mne, na chvíli si oprel lokty o stul, zatvaril se
dulezite a pak se usmal.
„Chci ti pogratulovat,“ podal mi ruku a ja ji trochu prekvapene chytil a
potrasl jí.
„K cemu?“
„Tvoje vysledky jsou naprosto vyjimecne. Nikdo z cele firmy nema tak
nízke procento vadnych kusu v exportu. Byl jsi vedením povysen na vedoucího
kvalitaru.“
No vida, blesklo mi hlavou a konecne jsem si uvedomil, ze jedine
stoupaním po zebrícku firemních hodností se muzu nekdy dostat k informaci o
presnem umístení bunkru, ba dokonce do prímeho kontaktu s lidmi, kterí ho
provozují. Zmohl jsem se jenom na: „Díky...“
„Nebuď tak prekvapenej,“ usmíval se Vasek, „prece jsi musel tusit, ze to
drív nebo pozdeji prijde. S takovym pracovním nasazením...“
„No … ano.“
Vasek mi pres stul podaval sklenku levne whiskey.
„Pripijeme si?“
„Ja … není alkohol po dobu smeny zakazany?“
„Ale no tak. To platí pro ne,“ ukazal nekam dolu do skladu, „ty ses teď
vedoucí. Kruci, vzdyť ty teď budes mozna sluzebne vys nez ja.“
„Vys?“ zeptal jsem se sklenicí tvrdeho alkoholu v ruce.
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„Presne tak,“ priťukl si se mnou Vasek, „na tvuj postup vys,“ a jedním hltem
whiskey vypil.
To jsem jeste netusil, ze nasledující den mi ukazou mou novou kancelar,
odkud jsem mel rídit ne ty tri kvalitare, co se mnou pracovali v jednom sklade,
ale vsechny kvalitare ve vsech skladech. Postup prímo raketovy. Mí novopecení
podrízení na me hledeli s despektem. Par mesícu ve firme a preskocil jsem
prícku, ke ktere se mnozí propracovavají roky. Milovat me nezacali ani pote, co
jsem zavedl nove standardy a pracovní postupy. Nejdrív kratsí, pak zadne
prestavky na kourení, zakaz soukromych telefonních hovoru v pracovní dobe a
motivacní program - cím víc smejdu pustís do exportu, tím mene bonusu k
malemu platovemu zakladu dostanes.
Vztahy na pracovisti jsou jedna vec, vykonnost druha. A zatímco první slo
prudce dolu, druhe strme stoupalo, stejne jako muj kredit v ocích vedení. Byl
jsem opet ve svem zivlu. Me oddelení tahlo kupredu celou firmu. Byl jsem
vzorem, dokonce pracovníkem roku. A po dalsích dvanacti mesících jsem byl
prevelen z provozních kancelarí do kancelarí rídících.
Hlavní manazer pro vyvoz - muj novy pracovní titul i moje nova prostorna
kancelar s nabytkem z lesteneho dreva mi delaly velkou radost, az jsem mí sty
zapomínal na svuj cíl – najít bunkr a osvobodit v bludu drzene otroky. Prave
teď jsem mel konecne prílezitost dostat se k potrebnym informacím. Ale jedno
po druhem. Nejdrív jsem se musel aklimatizovat v novem prostredí.
Dokud jsem vedl ty viditelne pracující zamestnance, byl jsem stale dost
blízko jadru problemu. Ovsem teď, vzdalen od hlavního artiklu celeho toho
obchodu, v prostorne kancelari, za deskou mohutneho stolu s nalestenym
pocítacovym

monitorem

zobrazujícím

buď

hromadu

neosobních

a

neuchopitelnych císel, nebo jasave zpravy ne nepodobne tem, ktere nam
tloukli do hlavy v bunkru, jsem byl dost vzdalen sve predstave o praci.
Zacal jsem poznavat zbytek vedení firmy. Vsechno to byli panaci, kterí
prehazovali hromadky císel, nevedouce opet vubec nic o skryte podstate jejich
obchodu. Vsichni se honosili nabubrelym korporatním titulem, vsichni jezdili v
predrazenych autech a nosili drahe, spatne strizene konfekcní obleky. Az na
jednoho. Zarilo to z nej na potkaní. Ten clovek presne vedel, o co tady jde. Na
poradach se moc neprojevoval, spís prikyvoval a pak si jednotlivce zval k sobe
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do kancelare, kterou pak pozvaní jedinci opousteli nastvaní nebo zoufalí, jak
jim sam nejvyssí, reditel celeho podniku zmenil jejich plany. Me si samozrejme
pozval taky.
„Víte, Jirí, vy mate potencial,“ usmíval se potmesile, jako kdyz loutkar mluví
na svuj nastroj.
„Dekuji,“ prikyvoval jsem jako spravny podrízeny manazer.
„Díky vam jsme za poslední fiskalní období narostli o par necekanych
procent.“
„Jenom jsem delal svou praci, pane rediteli.“
„Jiste, jiste. Ale tady jste nekde trochu jinde. Tady musíte mít na zreteli více
faktoru.“
„Jak to myslíte?“
„No tak, slysel jsem, ze vase opatrení, jakkoliv byla efektivní, nebyla moc
popularní mezi zamestnanci. A nez mi to zacnete vysvetlovat - ano,
produktivita je dulezitejsí nez vztahy na pracovisti, v tom jsme, pocítam,
zajedno. Jinak byste tu koneckoncu teď nebyl,“ zase ten potmesily usmev, „co
ale chci celou dobu ríct, je, ze tady uz nemuzete byt tak uzce zameren.
Management je jako plavba na divoke rece. Neustale musíte davat pozor na
vsechny proudy...“
„... ovsem cíl plavby je jasny?“ dodal jsem tazave a myslel pri tom na ten
svuj cíl – najít bunkr.
Reditel potrasl hlavou a jeho oblicej prorízl usmev od ucha k uchu.
„Vidím, ze si rozumíme.“
To jeste nevedel, ze peníze vydelane na dividendach z firemního podílu dal
uspesne zurocuji na burze a skupuji stale více akcií vlastního zamestnavatele.
Nemluve o postupnem pronikaní historií firemních zaznamu. Uz jsem zjistil, co
vsechno jsme vyrabeli na zakazku, do kterych retezcu a kterym kontraktorum
jsme to prodavali. Vsechny príjmy byly naprosto dokonale zdokumentovany,
ovsem vydaje, to uz byla jina. Oficialní knihy vzdycky vydaje na nakup vyrobku
udrzovaly v hodnotach aktualní minimalní hodnoty prace, ktera rok od roku
stoupala presne podle nepsaneho zakona kapitalismu o stabilne udrzitelnem
rustu. Spocítal jsem si mozne vydaje bunkru a vsechno to dal dohromady v
jedne obrovske tabulce, ktera mi jasne ukazala, ze do kapsy pana reditele jde
suma tak velika, ze by i vrcholní politikove zavideli. Navíc nezdanena. A ackoliv
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jsem mel jasny obrazek o tom, jak to vsechno funguje, kdo dava a kdo a kolik
bere, porad mi chybela ta jedna zasadní informace – kde je bunkr a kdo a jak s
ním komunikuje? Nic naplat, proste zachovam pracovní tempo, budu doufat, ze
me financní vyhledy nezasahne nahly pad burzy, a vyckam.
A tak jsem pracoval. Kazdy den do kancelare, dlouho do noci pred
monitorem a pak zase domu do nocí plnych vycitek a nejistoty sebou samym.
Jak jsem vsechny ty tabulky zpocatku povazoval za vzdalene opravdove praci,
uvidel jsem casem paralelu mezi nimi a ladením opravdove vyrobní techniky.
Na vstupu se pridalo, zvysil se tedy i vystup, ale stoupala poruchovost a naroky
na udrzbu, jeden prvek na lince se upravil, a tak se musel upravit i navazující.
Presouval jsem tedy císla, prosazoval sve upravy na poradach a sledoval
vysledky. Obcas jsem se zmylil a nasledky se na me sesypaly jako hyeny na
mrsinu, jindy se to zase podarilo a stoupající produkce kopírovala odbyt.
Pochopil jsem dynamiku trhu a zacal konecne plavat po proudu
kapitalistickeho obchodu. Kde byla konkurence, zaplavil jsem trh nasím
vyrobkem a preplnil sklady, címz klesla jeho cena, a konkurence se mohla jít
klouzat. Kde uz ho bylo dostatek a neexistovala konkurence, tam naopak
dodavky snízit a soupnout cenu lehce nahoru a tak dale. Tohle bylo ono.
Konecne jsem to uvidel. Ten dokonale fungující stroj na peníze, na blahobyt, na
radost.
A pak jsem konecne získal majoritní podíl akcií firmy.
„Pane rediteli,“ vyrusila me ze zamyslení sekretarka.
„Mam HO na drate.“
Telefon na mem stole blikal jako auto dopravní policie a dost mozna uz
nejakou dobu i zvonil, ale me zadumaní bylo natolik hluboke, ze jsem ho
nevnímal.
„Ano, dekuji, hned si to vezmu.“ podekoval jsem mlade karieristce.
„Halo?“ zvedl jsem sluchatko.
„Dobry den pane rediteli, rad vas konecne slysím nazivo...“ druha strana
byla plna ruchu.
„Ano, jiste, ja Vas take.“
„Pane rediteli,“ hlas na druhe strane zjemnel az na hranici unosne ulisnosti,
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„ohledne Vaseho noveho planu...“
„Mluvte,“ odsekl jsem.
„Víte. Nasi … ehm … zamestnanci … jaksi nemohou fyzicky stíhat zadane
objemy prace.“
„Tak zamestnanci ríkate? Ti me nezajímají.“
„Ale pane rediteli-“
„Kdyz to zvladl Stachan, zvladnou to i oni! A jestli to nezvladnete vy, urcite
se najde nekdo jiny, nekdo schopnejsí...“
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6. Dětská hra
Martin Koláček
„Tak jak se teda ta hra hraje, Ani?“
„To je jednoduchy. Vymyslís vetu príbehu, ja dalsí, a tak. Jakmile se neco
rekne, uz to nejde vzít zpatky. A jeste vzdycky muzes ukazat tady na zahrade
místo, kde se to stalo.“
„Nemuzes vzít zpatky?“
„To je proto, aby sis to nemohl rozmyslet. Aby to pekne plynulo.“
„A co kdyz se ukaze, ze je to uplne blby?“
„Tak kdyz vylozene nechces neco rozvíjet, muzes kolo vynechat. Neboj, o
nic nejde, jediny, pred kym se muzes ztrapnit, jsem ja.“
„Tak jo, to je mi uplne ukradeny, ale ne, ze to pak vykecas nekomu ve
skole!“
„Slibuju, ze to bude nase tajemství. Tak uz zacni.“
„Dobre. Stalo se to v tom roce, kdy spadl Brooklynsky most.“
„No to je vyborny, hnedka zacít katastrofou!“
„A taky byl ten masakr v Uzbekistanu.“
„Hej, teď jsem na rade ja!“
„Ja myslel, ze kdyz reknes vetu príbehu, tak zase pokracuju ja.“
„To nebyla veta príbehu! To jsem hodnotila tvuj zacatek.“
„To ty jsi chtela hrat tuhle blbou hru!“
„No jo, tak se necerti. Kdyz komentuju, tak se to nepocíta. Musí to byt
vylozene navazaní príbehu.“
„Dobre, tak teda jenom ten Brooklynsky most. Pokracuj.“
„Ne, ten Uzbekistan musíme uznat taky. Nezapomen, ze co se rekne, uz se
nesmí vzít zpatky. Ale teď budu pokracovat ja. Toto je príbeh o chlapci a jeho
koni.“
„Jo, kluk se jmenoval Marek a jeho kun Anicka.“
„Ty jsi debil!“
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„Co se ti zas nelíbí?“
„Ze ze sebe udelas hlavního hrdinu a ze me kone!“
„Mne to prijde docela trefny. A vubec, nejde to vzít zpatky!“
„Dobre. A Marek se do Anicky zoufale zamiloval.“
„Coze? Ale to je kun!“
„No jo, peknej uchylak, ten Marek, co? Nelze vzít zpatky. Pokracuj!“
„I presto, ze byla Anicka takova osklivka.“
„Tak osklivka, jo? No, jak chces: A dokonce ani takova osklivka uhrovateho
trpaslíka Marka nechtela.“
„A tak Marek jednoho dne odesel na hrbitov, aby se zeptal duchu, kde by
nasel carodejnici, co by mu uvarila napoj lasky. Tamhle v rohu, vidís? Tam to
vzdycky vypadalo, ze je tam nekdo pohrbenej.“
„Br, z toho beha mraz po zadech. No dobre. Aby mu duchove vyzradili, kde
se nachazí carodejnice, musel do hrobu stareho skolníka zakopat svoji sbírku
Pokemonu.“
„A sam skolník mu pak rekl, kde carodejnici najít.“
„O dva hroby vedle, byla totiz davno mrtva.“
„Ale Markovi se zjevila.“
„Byla to krasna mlada dívka.“
„Odkdy jsou carodejnice mlady a krasny?“
„Prece pouzívala svoje kouzla, aby zustala mlada, ne?“
„Neríkala jsi, ze byla mrtva?“
„Kdyz se udrzovala vecne mlada, tak zemrela mlada, to je jasny, ne?“
„Jasne, takze se udrzela mlada, ale zapomnela se udrzet ziva?“
„Co ja vím, treba ji kopnul kun. Pokracuj.“
„Carodejnice dala Markovi napoj lasky, aby s ním oblbnul Anicku.“
„Jenze ten napoj nefungoval.“
„A tak si prisel Marek pro novy napoj lasky, nalil ho sve kobyle Anicce a ta
se do nej zoufale zamilovala.“
„To byly minimalne tri vety!“
„Pche, jste se asi jeste neucili o souvetích.“
„Takovou blbost nebudu rozvíjet. Rekni si dalsí vetu.“
„Jak myslís. Tamhle pod stromem se poprve políbili.“
„S konem? To je sranda!“
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„Ty sis vymyslela, ze se do ní zamiloval. Tak nekecej a pokracuj.“
„Jenze carodejnice mezitím ovladla Markovu mysl.“
„Aby ho pouzila ke svemu zvrhlemu cíli, jímz nebylo nic mensího nez
znicení sveta.“
„Zavidela zivym, protoze byla mrtva.“
„Marek po nocích tajne provadel ritualy, aniz by o tom vedel. A nicil tak
svet.“
„To byly zase dve vety!“
„No jo, promin. Tak dej taky dve.“
„Kdyz se po nekolikate probral v magickem kruhu a netusil, jak se tam
dostal, sel k psychiatrovi. Zavreli ho do blazince.“
„Tam dostal spoustu prostoru a casu na to, aby pokracoval ve sve praci zla.“
„Jeho nitro se zmenilo k nepoznaní.“
„Privolal kobylky, valky i hurikany.“
„Anicka tusila, ze se s jejím milym deje neco strasneho.“
„Kazdy den plakala pred branami blazince, protoze ji za ním nechteli
pustit.“
„Anicka se nakonec hrdinne protahla okynkem a vetrela se do Markova
pokoje.“
„Protahla okynkem? Kobyla?“
„No tak zadní branou, no.“
„Ale Marek ve svem pokoji nebyl.“
„Utekl totiz na pudu.“
„Kde mel jiz vsechno pripraveno ke konecnemu znicení sveta.“
„Anicka vybehla na pudu a snala z Marka kouzlo, jímz byl omamen.“
„Marek sťastne políbil Anicku.“
„Jenze s kouzlem ovladajícím Marka snala i ucinek napoje lasky sama ze
sebe a Marka uz nechtela.“
„Marek byl nastvany, a tak prece jen znicil svet.“
„A tak carodejnice nakonec vyhrala.“
***
„Marku! Marku!“
„Je, nazdar, uz jsem myslel, zes tu moji smsku nedostala. Tak co na me ríkas
teď?“
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„Smsku? Myslís tu, ze ses stal sefem komory exekutoru? Jo, dostala, ale
kvuli tomu jsem sem neprisla. Koukni na tohle!“
„Na co? Ze ma Vondrackova dalsí plastiku? No a?“
„Ne tohle! Ten malej clanek pod tím!“
„Etnicke cistky v Uzbekistanu. Masakr si vyzadal sto tisíc mrtvych… No, to
je drsny, ale co ja s tím?“
„Co ty s tím? Ty si uz nevzpomínas na tu nasi detskou hru, co?“
„Jasne, kazdou noc.“
„Ne tuhle! Tu na príbeh! S napojem lasky a carodejnicí a koncem sveta!“
„Jo tu… pamatuju, no.“
„Tvoje první vety byly, ze se to stalo v roce, kdy byl masakr v Uzbekistanu a
spadl Brooklynsky most. A ten spadl. Pred mesícem.“
„No vidís, ja byl vzdycky vizionar. Díky tomu dokazu presne odhadnout,
kam investovat. A taky vím, ze me jednou zacnes milovat.“
„Marku, nech toho! Tohle uz jsme si vyjasnili!“
„Ale tehdy jsem byl luzr, dneska jsem nekdo!“
„Byl jsi mi mnohem sympatictejsí jako chudej student chemie.“
„Ale…“
„Myslís, ze se do tebe zamiluju, kdyz se z tebe stane slizak v obleku, co
vydelava statisíce na lidskym nestestí?“
„Miliony…“
„Tak si je strc do ty svy vyzrany prdele!“
„Ja prece nemam tlustej zadek…“
„Ne, ale s takovou brzo mít budes!“
***
„Marku! Ty vypadas! Co se ti stalo?“
„Nic hroznyho. Praskla mi kadinka s hydroxidem v ruce. To se zahojí.“
„S hydroxidem? Odkdy manazeri manipulují s hydroxidem?“
„Nemohl jsem snest tu predstavu, ze se ti hnusím. Tak jsem se vratil zpatky
k vede.“
„Chces ríct, ze jsi pustil to místo sefa exekutorske komory?“
„Jasne. A vsechny peníze jsem rozdal na charitu. Jsem teď chudy asistent ve
virologickem ustavu.“
„To jsi vazne udelal jenom kvuli mne?“
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„Jo.“
„Vzdyť jsi mel miliony.“
„Ani miliarda mi nevynahradí ztratu tebe.“
„Ja… ja nevím, co ríct.“
„Treba bys mohla ríct to, co uz leta touzím z tvych ust slyset.“
***
„Kam jdes, Marku?“
„Do laboratore.“
„Teď? Vzdyť je noc!“
„Ja vím, ale na neco jsem prisel. Vís, s tím virem. Teď mi doslo, ze by se daly
spojit skupiny NH1 a NH2.“
„Jako ze by se tak vzajemne vyrusily?“
„Ne. Naopak.“
„Posílily?!“
„Jasne.“
„Chces ríct, ze jdes do laboratore, abys zkusil vytvorit supervirus?“
„Vís, jakej by to byl uzasnej prulom ve vede? A ja bych byl slavnej!“
„Ale my se prece snazíme proti virum bojovat, ne je posilovat.“
„Kdyz chceme testovat vakcíny, musíme mít na cem.“
„Lidstvo nepotrebuje vakcínu proti necemu, co neexistuje!“
„Teď uz bude.“
„Marku, ty jsi blazen!“
„Ne, ja jsem genius. Nasel jsem zpusob, jak krízit viry. Budu nejslavnejsí
chemik na svete. A ty po mem boku.“
„Prosím te, rekni mi, ze si delas srandu…“
„Proc? Vzdycky jsem vedel, ze se proslavím. A teď je to tady.“
„Ale vzdyť tím muzes zpusobit katastrofu nedozírnych nasledku!“
„Ale no tak, neprehanej.“
„Marku, myslela jsem si, ze ses zmenil, ale jsi porad stejnej! Nezalezí ti na
nikom jinym nez na sobe! To se vrať radsi zpatky k exekucím, ty magore!“
„Coze? Vzdyť jako exekutora jsi me nemilovala.“
„Protoze to je parazitovaní na lidskym nestestí. Ale jestli hodlas jako
chemik hazardovat s zivoty milionu lidí, jsi jeste horsí nez predtím!“
„Chces ríct, ze uz me nemilujes?“
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„Nemiluju? Ja te nenavidím! Jsi magor!“
„Tak takhle se mi odvdecujes za vsechno, co jsem kvuli tobe obetoval?“
„Ty to porad nechapes, co? Myslela jsem si, ze ses zmenil a chces byt
moralní, ale ty ses porad stejne spatnej!“
„Ty kurvo!“
„Marku, co to delas?! Pusť me! To bolí!“
***
„Dovnitr nikdo nepovolany nesmí, slecno.“
„Ja jsem prítelkyne toho pana, co pred chvílí prijel taxíkem. Musíte me za
ním pustit.“
„To nejde. Pan asistent ma povolení. Pracuje tady.“
„Ale ja s ním musím hned mluvit!“
„Tak mu zavolejte, nebo tak neco.“
„Nema telefon. Prosím vas, pusťte me k nemu. Je to otazka zivota a smrti.“
„Je mi líto, slecno, ale vpustit nepovolaneho cloveka do virologickeho
ustavu, to je taky otazka zivota a smrti.“
„Ale ja tam vazne musím!“
„Podívejte, tohle je otazka bezpecnosti! Ne nejaka detska hra!“
„…“
„Slecno? Jste v poradku?“
„Co? Ano, jiste. Prominte. Nejak jsem se zamyslela.“
***
„Marku! Nedelej to!“
„Jak ses sem dostala? Tady nemas co pohledavat!“
„Vlezla jsem dovnitr zapomenutou ventilackou.“
„Proc jsi za mnou sla? Vzdyť me prece nenavidís!“
„Ne, Marku. Omlouvam se. Nemyslela jsem to vazne. Mela jsem o tebe
strach, tak jsem te chtela zastavit.“
„Strach? O me? Proc?“
„Protoze jestli to udelas, budou te tahat po soudech, zavrou te, mozna i
zabijou.“
„Proc myslís?“
„Obviní te ze spionaze, nebo tak neco. Prece vís, ze genialních mozku se
vzdycky chtejí zbavit. Tohle bude prevratny, takze to bude otazka narodní
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bezpecnosti, a tak. Marku, prosím, nechci o tebe prijít!“
„To me nenapadlo. Vazne myslís, ze by me za to mohli perzekuovat?“
„Jsem si tím jista.“
„A ty ses vloupala do jednoho z nejstrezenejsích míst v zemi, abys me
zachranila?“
„Presne tak, Marku. Miluju te. Nechci o tebe prijít. Nemela jsem pravdu,
kdyz jsem ríkala, abys nechal exekucí. Mas obrovsky potencial ve vedení lidí a
muzes opravdu neco dokazat. A pritom pekne v zakulisí, bezpecne. Muzes
sveho genia pouzít, aniz by ses vystavil nebezpecí.“
„No, je pravda, ze me nedavno napadlo, jak vydelat super peníze na te
Uzbecke krizi. Ale myslel jsem, ze by se ti to nelíbilo.“
„Ale ano, byla chyba, ze jsem krotila tveho genia. Je mi to líto. Doufam, ze
jsem neudelala prílis velkou skodu, kdyz jsem te donutila odejít z te pozice.“
„No, trochu jsem z managementu vypadl, ale verím, ze bych to mohl
zvladnout.“
„To vís, ze zvladnes! Jsi genialní!“
***
„Nikdy jsem neverila v Boha, nebo neco podobneho. Takze proste svete,
lidstvo, planeto, kdokoliv. Doufam, ze si uvedomujes, co pro tebe delam? Cely
zbytek zivota budu trpet s egocentrickym curakem. Cely zivot budu muset
predstírat nadsení, az mi bude vykladat, jak se mu povedlo sedrít z kuze nejake
chudaky, co se kvuli nemoci zadluzili a teď nemají ani na chleba. Celej zivot me
bude soustat tlustej slizoun se socialní inteligencí prasete a s citlivostí
umrzlyho udu. Obetuju cely svuj zivot, a to vsechno jenom proto, abych tomu
magorovi zabranila udelat petiminutovou operaci, kterou by mozna tady, v
Ceske republice, zpusobil konec sveta.“
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Autorský tým
Martin Strnad
Martin Strnad by apokalypsu nepřežil. Ať už by konec světa vyvolalo
cokoliv, byl by mezi prvními, kteří tuto ničivou sílu přivítají s otevřenou
náručí a alibistickým úsměvem typu “mám to za sebou”. Martin opravdu
nemá zapotřebí živořit bez komfortu moderního světa. Paradoxem ale je,
že právě díky tomuto komfortu si moc rád užívá simulace a mentální
cvičení právě na toto téma. Přesně proto taky projekt Český konec světa
začal. Martina prostě fascinují extrémní situace vyvolávající v lidech
nečekané reakce, zrovna tak jako se děje ve všech možných scénářích
konce světa. Škoda, že to nikdy nezažije doopravdy.

www.hlavanehlava.cz/o-nas/#martin_strnad

Kateřina Hejlová
Po tvůrčí stránce mě téma apokalypsy provází už více než dva roky.
Významně jsem se jí dotkla ve své poslední novele Fimbul, kde se hrozba
konce světa v podobě vleklé nekončící zimy stává jevištěm zcela jiné
apokalypsy – zamrzajícího vztahu. Vliv mezní situace na vývoj hlavních
charakterů byl pro mě klíčový.
V povídce Transformace jsem se pokusila nastínit jeden z možných
scénářů „změny vědomí“, které se omílá v souvislosti s fenoménem roku
2012. Májské proroctví, jenž jinak osobně vnímám velmi pozitivně a
nadějně, jsem se pokusila dovést ad absurdum.

www.hlavanehlava.cz/o-nas/#katerina_hejlova

Martin Koláček
Narozen 1981, zombifikován o rok později. Vystudoval Fakultu Humánní
Lobotomie v Praze. Své vzdělání v oblasti aplikované lobotomie využívá
dále při práci designéra her pro mobilní telefony. Psaní beletrie se věnuje
od svých šesti let, kdy byl pokousán básnickým střevem. První kniha
"Sedm sebevražd" vyšla v roce 2000. Mezi autorovy nejúspěšnější knihy
patří post-apokalyptická komedie "Grunt RX-10".
Více informací a ukázky knih ke stažení naleznete na:

martin-kolacek.cz
80

