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1. Hlad 

Martin Strnad 
 

 

Vs echny jsem je sez ral. Vs echny. Tondu, Frantu, Karla i Pepu. A nakonec i tu 

Mar enu. I kdyz  tomu jsem se bra nil dost dlouho.  Ale co, beztak by se mnou 

Zem znovu nezalidnila.  

Vs echny jsem je sez ral. A uz  ma m zase hlad. Co teď? C okly po ulici honit 

nebudu, na to jsem moc tlustej, pr ez ranej. Pr esto ma m hlad. Obrovskej hlad. 

Hlad, jakej jsem poprve  ucejtil pr ed první m por a dny m… z ra dlem. Byl pe kne  

hnusnej, ten bezdomovec, a kdoví , co vs echno jsem sez ral s ní m, ale nemoh 

jsem si pomoct... proste  jsem musel. Z nic eho nic.  

Takhle si jdu v noci po Karla ku, v sobe  jedno pe tipí vo a pa r pana ku , kdyz  

me  to chytlo. Hroznej hlad. Ale ne takovej ten, co ho maj po chlastu vs ichni. 

Tohle bylo jiny , bylo to tak silny , z e jsem se vrh na první  poz ivatelnou... ve c 

kolem. Bohuz el to byl ten bezdomovec. Bohuz el pro ne j.  

Z e ma m pracky samou krev, v hube  ne c í  do c ista ohlodanou stehenní  kost a 

vs ude kolem roztahany  str eva, to mi dos lo, az  kdyz  jsem si hubu utí ral do jeho 

smradlavy  bundy. Dneska bych uz  takovou blbost neude lal – nechat tam ty 

str eva. Urc ite  je pak ne kdo nas el a sez ral. Zdrhal jsem odtamtaď jako od 

malomocnejch. Jenomz e ten malomocnej jsem byl ja . A nikdo to neve de l.  

Neve de la to moje z ena, kterou jsem stih sez rat hned dals í  ra no, ani de ti, 

ktery  jsem jes te  nechal posní dat, umejt zuby a nachystat se do s koly. S kvarky z 

jejich ma my jim stras ne  chutnaly. Z nich moc s kvarku  nebylo... aspon  to maso 

me ly kr ehky . 

Sousedka s la jako dals í . Zazvonil jsem, otevr ela, pracky i hubu celou od 

krve. Taky z ere, napadlo me  tenkra t. Jenz e ja  byl silne js í . Sez ral jsem ji a její ho 

nac aty ho manz ela. Oba byli kur a ci. Tlusty . Jako anglicka  slanina. 

Na ulici propuklo peklo na zemi. Jeden z ral druhy ho. Uz  se ani neobte z ovali 

pr edtí m svy  z ra dlo zabí t, z vejkali se zaz iva. Policajti nic nezmohli, z ravy  
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s í lenství  se nevyhnulo ani jim. Kdyz  nastoupila arma da v roky jetejch 

plynovejch maska ch, nestihli ani por a dne  vystr elit a uz  se z rali navza jem. 

Neexistovalo nic, co by to s í lenství  zastavilo. Tohle by nenapadlo ani toho 

neju chylne js í ho spisovatele. Nikdo nebyl imunní , vs ichni dostali ten 

nekonec nej hlad, hlad kterej neukojí  ani pr ecpany  r eznictví , ani jatka plny  

rozbourany ho hove zí ho, ani po str echu natr í skanej prasec a k. 

Takhle to s lo pa r tejdnu . Lidí  por a d ubejvalo. Vs echny de ti zmizely be hem 

dnu , pak s li du chodci a invalidi. Proste  za kon silne js í ho. Pr edevc í rem jsem 

sez ral poslední ho z te ch silne js í ch jako jsem ja . Od ty  doby vidí m jenom 

pra zdny  ulice, vyrabovany  obchody a hromady ohlodanejch kostí . Uz  ani ty 

krysy tu nejsou. A pr emejs lí m, jestli jes te  vu bec zu stal ne kdo, koho bych moh 

sez rat. Zkous el jsem vypadnout z Prahy, nají t ne jakou pastvinu, kde by jes te  

byla kra va, ovce nebo ku n . Kozu bych si taky dal, klidne  i smradlavy ho kozla. 

Nají t tak kra lí ka rnu, hmmm… klidne  i mrtvy  kra lí ky, nebo slepice zavr eny  v 

kurní ku. Konec koncu  zac al jsem bezdomovcem. Uz  je mi to fuk. Proste  

potr ebuju z ra t, cokoliv...  

Asi bych uz  doc ista zes í lel, nenarazit na tu zabarika dovanou hospodu. Bylo 

tam pa r urostlejch kousku , a co ví c, pr ed hospodou se va lelo ne kolik takovejch 

jako ja . Pupky nafoukly , huba rozs í r ena , silny  pracky cely  od krve. Vs ichni 

pros pikovany  brokama. Ti uvnitr  chytr e pr edstí rali, z e je bara k pra zdnej, a na 

ty mrtvoly venku la kali dals í  nakaz eny . Pr itom to v sobe  me li taky. Jenom byli 

dost vychcany , aby se nesez rali navza jem. Nevim, jak to zvla dli  na zac a tku, 

kdyz  tohle s í lenství  propuklo, ale syste m byl jednoduchej. Kaz dej dostane 

stejne . Naz ranej parchant, rozumnej parchant r í kali, kdyz  me  hnali pr ed sebou 

jako va bnic ku. 

Ten den, kdy jsem sede l hladovej na prdeli v kr oví  kus od ty  hospody a 

drz el se, abych se nevrh na ty mrtvoly a nenabe h te m uvnitr  pr í mo na mus ku, 

byl uc ine nej oc istec. V noci vylezli. Pupky jes te  ve ts í  nez  ja , huby a ruce 

popraskany  od zaschly  krve vc erejs í  vec er e. Dokonce mezi nima byla jedna 

z enska . Kdyz  vec er vta hli pa r mrtvol dovnitr  a zac ali si navza jem  nada vat, z e 

tady vyhladove j, z e sem uz  nikdo dals í  nepr ijde, uz  jsem to nevydrz el a vybe h 

na ne . V tu chví li jsem koukal do pe ti dvojitejch hlavní . Por a d neví m, jestli to, z e 

me  svy m zpu sobem vzali za svy ho, byl ten nejleps í  vy sledek, moz na  to me li 

ukonc it hned tam a pak si na mne  pos ma knout. Namí sto toho jsem jim de lal 
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volavku po vesnicí ch. Projí t se po na vsi, sta le na mus ce jejich lovecky  pus ky, 

nala kat te ch pa r mí stní ch, co se jes te  nestihli navza jem poz rat, a nave st je 

ostatní m na dostr el. To byl mu j u kol. Ne jakou dobu to docela fungovalo. Ale 

z ra dla bylo por a d mí n , a tak se nejdr í v spolec ne  vrhli na Tondu, pak si 

rozebrali Frantu, den na to Karla a pr es ves kery  jeho odpor nakonec i Pepu. To 

se mi podar ilo vzí t jim jednu bouchac ku. Bylo to jako romanticka  vec er e. Za pad 

slunce, dobry  z ra dlo, ja , Mar ena a dve  nabity  brokovnice, jenom to ví no a 

hudba chybe ly.  

Ten vec er me  napadlo, z e tohle je opravdu konec. I kdybych Mar enu 

pr emoh a sez ral ji, neme l bych pak uz  co do huby. Ve de li jsme, z e se nemu z eme 

rozejí t. Dr í v nebo pozde ji by zac al jeden druhy ho v hladovy m s í lenství  

prona sledovat. A tak jsme s li spolec ne . Obe  komory nabity , hlaven  k hlavni, 

jeden vedle druhy ho. Dve  hladove  zru dy c í hají cí  na sebe navza jem. Myslí m, z e 

je dost jasny , kdo z na s ztratil pr ehled jako první . 

Str elil jsem ji do spa nku. Aby nebylo moc s kody na mase, abych me l co 

nejví c z ra dla. Ona ve smrtelne  kr ec i vypa lila obe  komory do vzduchu. A teď tu 

sedí m, v hube  uz  da vno pra zdno, z aludek r ve hlady, jsem celej od stary  krve, 

sví ra m pus ku s poslední  patronou a pr emejs lí m, jestli není  s koda tu jen tak 

nechat mrtvy  te lo sebevraha, kdyz  uz  ho nebude mí t kdo sez rat. 
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2. Válka a Blábol 

Martin Koláček 
 

 

Armageddon sede l ve sve  pracovne  a me l hlavu v dlaní ch. Za chví li pr ijdou 

Apokalyptic tí  jezdci a budou po ne m chtí t, aby se spustil. A to on neme l v 

u myslu. 

Tedy, ne z e by me l sa m o sobe  ne co proti konci sve ta, naopak, docela se na 

ne j te s il. A jes te  doneda vna me l pocit, z e se na ne j te s í  i sami lide . Jenz e zjistil, 

z e se my lí . 

Vlastne  tí m byl pr ekvapen, protoz e lide  me li tendenci blafat o konci sve ta 

kaz dou chví li. Stac ilo, aby ne kdo nas el s utr, do ne hoz  pr ed dve ma tisí ci lety 

autisticky  u r ední k astronomicke ho u r adu vytesal kalenda r  na pr í s tí ch dva 

tisí ce let, a c iste  na hodou jeho kalenda r  skonc il pra ve  za pa r let od chví le, kdy 

se archeologove  s u z asny m objevem vra tili a na lez ite  jej zmedializovali. Nikdo 

uz  se pak nezaby va  mys lenkou, z e moz na  tesar  skonc il proto, z e jej vyhodili z 

pra ce, z e se mu zlomilo jeho oblí bene  dla to, a nebo protoz e jej to proste  

pr estalo bavit. Ne, jediny m vy sledkem, ke ktere mu populace dojde, je, z e onen 

da vny  viziona r  zanikle  civilizace pr edpove de l konec sve ta. Do mysli se vkra da  

mys lenka: To je sice hezke , ale kdyz  byl takovy  viziona r , proc  nepr edpove de l 

konec svojí  vlastní  civilizace, du sledkem c ehoz  bude jeho kalenda r  lez et tisí c 

let v zemi a nikdo jej neuvidí ? Nebylo by logic te js í  ukonc it kalenda r  rokem 

za niku civilizace a znovu zac í t rokem archeologicke ho vy zkumu? Us etr il by si 

tí m hodne  pra ce. 

Ne kter í  viziona r i samozr ejme  pr edví dali konec sve ta sami, bez jaky chkoliv 

podkladu . Obvykle tedy pa r set let dopr edu, aby se doz ili poz ehnane ho sta r í , a 

nikoliv us lapa ní  rozzur eny m davem, ktery  jim uve r il a pod cenou prodal 

vs echny sve  nemovitosti.  

Dobr e, ne kter í  viziona r i moz na  opravdu budoucnost vide li. Jenz e za lez í , 

oc ima koho je vide li. On vy buch C ernobylu sice az  tak u plne  koncem sve ta 
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nebyl, ale z pohledu kontrolo ra palivovy ch tyc í  se tak velmi pravde podobne  

jevil. Kdyz  se podí va te na sve t oc ima c love ka, jemuz  do koupele spadla 

vysokonape ťova  kulma, rozhodne  uvidí te konec sve ta. Tedy aspon  toho jeho. 

Lide  s darem opravdu vide t zlomek budoucnosti pak vykla dají  o svy ch vizí ch, 

podle nichz  skonc í  sve t, az  c erna  ve c zlotr ila  v koupel se poní z í , coz  si za pa r 

set let lide  vyloz í  jako u nik ropy v Karibiku a zac nou pa chat hromadne  

sebevraz dy, aby je Bu h omilostnil o ne co dr í v nez  jejich kolegy v pra ci. 

Zda lo by se tedy, z e se lide  na konec sve ta te s í . Jenz e opak je pravdou. 

Vz dycky, kdyz  se Armageddon rozhodl lidi pote s it a trochu se pr iblí z il, c ekalo 

jej obrovske  zklama ní , jak nevstr í cne ho pr ijetí  se mu dostalo. Lide  se ho snaz ili 

zaha ne t opakova ní m nesmyslny ch ve t, vy robou amuletu  a genocidou rasovy ch 

mens in. Po poslední m pokusu se Armageddon smutne  uzavr el ve sve  

pracovne , rozhodnut uz  nikdy nepodnikat dals í  pokus. 

Jenz e tu byli ti zpropadení  Apokalyptic tí  jezdci. Ne kter í  z nich uz  pochopili, 

z e se sve tem se da  uz í t ví c legrace nez  bez ne j. Napr í klad takovy  hlad. Ten se ve 

sve te  vyloz ene  bavil. Jeho poslední  pokusy s centry „esteticke  

medicí ny“ pomohly pr ine st jeho pu sobení  i do te ch ne kolika ma lo oblastí , ktere  

k ne mu byly tradic ne  nepr a telske . Jenz e ne kter í  z jezdcu  byli, r ekne me, v 

ota zce konce sve ta ví ce fanatic tí . 

Je tr eba poznamenat, z e svaty  Jan nepopsal Apokalypticke  jezdce zcela 

pr esne . Kdyz  se probral z deliria, v ne mz  se mu zda lo o krvavy ch r eka ch, 

vzpomne l si jen na ne ktere  z nich. Tak napr í klad zapomne l na Ba bel, ktery  

svy m zmatení m jazyku  pr iblí z il nejednou sve t k za niku. Nebo vs udypr í tomnou 

Demenci, jezdce, ktery  dnes, podobne  jako hlad, operoval na cele m sve te . Jenz e 

se narozdí l od ne j nikdy nevzdal touhy po Armageddonu. A pra ve  tihle dva me li 

za chví li, spolec ne  s Morem a Va lkou, pr ijí t do Armageddonovy kancela r e. 

 

Ozvalo se zaklepa ní  na dver e. Armageddon se neochotne  zvedl, ale nebylo 

to nutne , protoz e vza pe tí  se ozvala ra na a dver e i s futry vpadly do mí stnosti. V 

dí r e ve ste ne  sta l Va lka s rozbus kou v ruce a kr enil se jako chlapec, ktery  pra ve  

vymyslel, jak utrhnout tykady lka sve mu první mu broukovi. 

„Mu z eme da l, pane?“ zeptal se celkem zbytec ne  a vstoupil do mí stnosti. 

Armageddon pokrc il rameny a sednul si. V hlave  si poc í tal, na co ho pr ijde 

oprava dver í . Me l kolem sebe hromadu personifikovany ch entit, ktere  ume ly 
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dver e zcela zadarmo znic it, ale ani jednoho slus ne ho r emeslní ka, ktery  by je 

ume l zase opravit. 

„Posaďte se. A prosil bych tentokra t bez efektu .“ Va lka smutne  zastrc il zpe t 

do za n adr í  fluorovou dy movnici, o ní z  se domní val, z e je to velmi za bavny  

prvek, ktery  vz dy oz iví  umí rají cí  za bavu. Tedy pr ibliz ne  do te  doby, nez  vs ichni 

opravdu umr ou.  

Vedle s klebí cí ho se pos uka ove s ene ho municí  se posadil nakra tko str iz eny  

pa n v dobr e padnoucí m obleku, jako vystr iz eny  z c asopisu „Na s  manaz er“. Jeho 

jme no bylo Demence a pr iblí z il sve t ke globa lní  katastrofe  ví ckra t nez  zbytek 

jezdcu  dohromady. 

Dals í  dve  mí sta zu stala volna , protoz e Ba bel, rozcuchany  vyhubly  pa n s 

te kají cí ma oc ima, sta l u okna a tva r il se, z e nerozume l, co mu Armageddon 

r ekl. A poslední  ze c tver ice, chrchlají cí  zeleny  sliz, se nebyl schopen na z idli ani 

vys kra bat. Mor kdysi by val silny  a dobr e stave ny , jenz e kdyz  tisí ce let rozna s í te 

po sve te  vs echny moz ne  choroby, neda  se pr edpokla dat, z e va s to neovlivní . A 

tak poslední ch pa r set let Mor sta le chr adl a chr adl, az  se stal jen neva bne  

vyhlí z ejí cí  hmotou, kterou neobklopovaly ani mouchy, protoz e kra tce po její m 

obklopení  umí raly. 

„Hej, Bla bole,“ zakr ic el Va lka na muz e posta vají cí ho u okna, „netvar  se, z es 

nerozume l a pojď sem!“ 

Muz  se pr i oslovení  prudce otoc il k Va lce a procedil mezi zuby: „Jmenuju se 

Ba bel!“ 

„Jo, jo, jasne , proste  ty mrcho zmatena , pojď si sednout!“ 

„Nejsem mrcha zmatena , jsem Ba bel!“ 

„No, na to, z e se zabejva s  matení m zac í nají cí ch pr ekladatelu , ses  n a ka  

fajnovka.“ 

„Hlavne  z e ty ses  hroznej frajer, co?“ 

„No tak, pa nove ,“ pr erus il je Armageddon, „myslel jsem, z e jste mi ne co 

chte li r í ct.“ 

Ba bel, ktery  po te to replice uz  nemohl pr edstí rat, z e nerozumí , se posadil 

vedle Va lky, ale kousek za ne j, aby na ne j mohl za za dy de lat ksichty. 

„Ano, pane,“ r ekl Demence, ktery  byl naprosto nepr ekonatelny  v 

podle zave m stylu vyjadr ova ní , dí ky ne muz  se doka zal vetr í t mezi sve tovou 

elitu, „pr is li jsme va m pr edestr í t nas i opra vne nou z a dost, a to na spus te ní  
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Apokalypsy. Jak ví te, ze smlouvy, kterou jsme uzavr eli s...“ 

„Ano, ví m o te  smlouve ,“ pr erus il jej Armageddon, aby autor poví dky 

nemusel vymy s let, s ky m to, u vs ech bohu , mohli apokalyptic tí  jezdci 

podepisovat sve  smlouvy, „tato smlouva vs ak pr edpokla da  dohodu vs ech 

Apokalypticky ch jezdcu . A va s, pa nove , není  ani polovina.“ 

„Snad nechcete jednat s te ma kr ivohubejma krete nama, co se povaz ujou za 

Apokalypticky  jezdce jenom kvu li nedostatec ny  pr edstavivosti pa r cí rkevní ch 

u r ední ku !“ ozval se Va lka. 

„Va lko,“ odpove de l Demence, „pr i vs í  u cte  k tve mu intelektu a rozvaze, 

domluvili jsme se, z e budu mluvit ja , není -liz  pravda?“ 

„Kravlo nasa valo obstaroz ní  konstrukci,“ odve til Va lka a vlastní  slova ho 

zarazila. 

„Dí ky, Bla bole,“ usma l se na Ba bela Demence. 

„Ba bel!“ usekl vztekle Ba bel. 

Demence nevzrus ene  pokrac oval: „Ano, pane, ja  ví m, ale ve smlouve  pr ece 

stojí , z e je tr eba konsenzus vs ech aktivní ch c lenu . A to, pr i vs í  u cte  k nas im 

kolegu m a bez ura z ky jejich schopností , jsme prakticky jen my c tyr i.“ 

„Opravdu?“ odve til Armageddon, „mne  pr is la takova  Povoden  docela 

aktivní . A Genocida se taky docela c iní . A to nemluví m o Hladu.“ 

„Ano, pane, ale ti uz  se vzdali mys lenek na Armageddon. Jedou si svoje 

vlastní  hry, ale upr ednostnili za bavu pr ed poctivou prací . To je ze sdruz ení  

Apokalypticky ch jezdcu  diskvalifikuje.“ 

„Ja  neví m, jestli bych souhlasil.“ 

Mor zachrchlal. Vs ichni se k ne mu otoc ili. Zr ejme  chte l ne co r í ct, ale za jem, 

ktere ho se mu dostalo, jej tak pr ekvapil, z e uz  nevydal ani chrchel. 

„Krosou hla  jarmila okor enila pleskoidní ...“ Va lka ztratil trpe livost a chytil 

Ba bela pod krkem, „Es te  jednou mi tendle Bla bol...“ 

„Ba bel,“ opravil jej pr is krceny m hlasem Ba bel. 

„...zmate jazyky a necha m ho sez rat raketovy  silo na Bajkonuru!“ 

Armageddon se na ne j pr í sne  podí val: „Va lko, ja  ví m, z e to ma te v povaze, 

ale proc  jste tak vysazeny  na Bla b... pardon, na Ba bela? Proc  neobte z ujete tr eba 

tady Demenci nebo Mor?“ 

„Protoz e tendle pitomej zakrslí k mi neusta le kazí  moji pra ci.“ 

„On mi nikdy neodpustil Kuba nskou krizi,“ poznamenal Ba bel. 
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„To ví s , z e ne. Sto let mi trvalo vybudovat to kra sny  nape tí , vnutit jim 

zbrane  hromadny ho nic ení  a dosadit tam magory, co by to fakt zma c kli. A 

najednou c í í í rou na hodou jejich pr ekladatel splete pa r drobny ch ve t, takz e si 

Chrus c ov myslí , z e mu Kennedy pr islí bil celou americkou flotilu v Pearl 

Harboru, kdyz  ty lode  pos le zpa tky, zatí mco Kennedy ma  informace, z e mu 

Chrus c ov nabí zí  svoji osobní  milenku, kdyz  bloka du odvola . A kdyz  pr is li na to, 

z e v Pearl Harboru uz  pa r let z a dna  flotila není  a z e Chrus c ovova milenka se 

jmenuje Vasilij Janus ev, bylo uz  po krizi a obe ma sta tní ku m bylo trapne  pr iznat 

svu j omyl.“ 

„Se tva r í s , jak kdybych za vs echny tvoje neu spe chy mohl ja ,“ odve til Ba bel a 

vysmekl se ze sevr ení  Va lky, „si mu z es  sa m za to, z e ses  tak neschopnej. 

Vytvor it diktaturu, ktera  se honosí  nejve ts í m arsena lem biologicky ch zbraní , 

jen aby se pak zjistilo, z e nema  ani jednu, to je vyloz ene  trapas.“ 

„Ty zbrane  by tam byly, jenz e tadyhle Mor nebyl schopnej se doplazit da l 

nez  do Thajska a nakazit pa r kur at.“ 

Mor zac al zbe sile chrchlat a ukazovat na Ba bela vy stupkem, ktery  by pr i 

tros e fantazie a zkus eností  z poc í tac ovy ch her o zombií ch mohl by t nazva n 

prstem. 

„Ja  to ve de l!“ vykr ikl Va lka a urazil Ba belovi hlavu, „z e tys na m zase popletl 

vy razy Str ední  a Da lny  vy chod!?“ 

Zatí mco si Ba bel nakvas ene  nasazoval zpe t svoji hlavu, Va lka na ne j r val 

da l: „Jako tenkra t, kdyz  uz  se mi skoro podar ilo ude lat va lku mezi Amerikou, 

C í nou a Ruskem. A jak to dopadlo? Vs ichni skonc ili v Afgha nista nu a byli z toho 

stras ne  zmateny .“ 

„Ty taky nejses  zrovna pan kolegia lní ,“ zac al mu v u strety kr ic et Ba bel, 

„pamatujes , jak jsem tehdy spletl ty c la nky v novina ch, takz e si cela  americka  

ver ejnost mí sto ‚z Asie se na americky  kontinent s í r í  mo da smaz eny ch 

jí del‘ pr ec etla ‚z Asie se na americky  kontinent s í r í  mozkova  mrtvice‘? Tady 

Demence mi v tom kra sne  pomoh, takz e to vypadalo, z e celou USA zaplaví  

nefunkc ní  le ky na prevenci mrtvice. A najednou zac ne n a ka  blba  va lka v ropou 

oply vají cí m ra ji a po mojí  mrtvici nikdo ani nevzdech.“ 

„To byla shoda na hod, ty skrc ku! Napla novat va lku chví li trva , si myslí s , z e 

budu c ekat na tvoje drobny  kousky, abych ti do nich na hodou nezasa h?“ 

„Moh jsi mi aspon  r í ct, kde budes  operovat. Bych si chví li hra l v Africe. A 
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vu bec, co si o sobe  myslí s , takhle uzurpovat Afriku?“ 

„Pa nove ,“ zasa hl do jejich ha dky Armageddon, „mohli byste se, prosí m 

uklidnit?“ 

No dobr e, uznal Armageddon sa m pro sebe, z e to je dost podivny  

poz adavek, kdyz  jej r í ka te Va lce. 

„Nebo se neuklidn ujte, ale hlavne  me  poslouchejte. Ma m odpove ď na vas i 

ota zku.“ 

„Jakou ota zku?“ zeptal se zmatene  Va lka. 

„Na ota zku ohledne  spus te ní  apokalypsy, pr ece!“ sus e procedil mezi zuby 

Demence, ktery  vu bec nebyl ra d, kdyz  jej takhle opomí jeli. Byl sa m o sobe  

pr esve dc en, z e je z jezdcu  nejve ts í , a teď uz  znac nou c a st pr í be hu nebyl ani 

zmí ne n! 

Va lka pustil Ba bela, ktere ho teď kopal okovanou botou do tr í sel, a Ba bel 

pr estal kr ic et vzteky na Va lku, ktery  mu pomalu rozmrdal koule na jemnou 

kas ic ku. 

„Pr esne  tak, Demence,“ odpove de l klidne  Armageddon, „jsem ochoten se 

spustit... ne, poc kejte, jes te  neja sejte... jsem ochoten se spustit v pr í pade , z e mi 

vy c tyr i doka z ete, z e umí te spolupracovat.“ 

Ba bel se uchechtl sme rem k Va lce, aby bylo jasno, z e oni dva spolu opravdu 

nemohou spolupracovat. Va lka se nenechal zahanbit a reagoval: „No vidí te to, 

pane, jak se Bla bol chova ? S tí mhle ma m spolupracovat?“ 

„Pr esne  tak.“ 

„Ale... ale proc ?“ 

„Protoz e Apokalypsa musí  by t dí lo vs ech...“ hodil nepe kny  pohled po 

Demenci, „...aktivní ch jezdcu  za roven . Bude dost trapne , kdyz  se spustí m a vy 

se servete jes te  po ceste  a na Zemi vu bec nedorazí te. Z a dne  ale! Nechci slys et 

vy mluvy. Vyberu va m ne jakou pe knou zemic ku, kde se vy c tyr i budete moct 

vyr a dit. Kdyz  uvidí m, z e jste se nauc ili spolupracovat, domluví me se na Konci 

sve ta.“ 

„Proc  to proste  nespustí te a netestujete na s az  pak?“ 

„Protoz e,“ odpove de l mu Demence, „ma  po na s Armageddon pra vo 

poz adovat du kaz, z e jsme schopní  se spojit. Musí me by t jednotní , abychom ho 

neztrapnili. Jeden bez druhe ho se neobejdeme.“ 

„To je blbost.“ 
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„Ba bel,“ odve til automaticky Ba bel. 

 

 Apokalyptic tí  jezdci posta vali na chodní ku a rozhlí z eli se po okolní ch 

budova ch. 

„Docela pe kna  zemic ka, co?“ poznamenal neobvykle smí rne  Va lka. Asi se 

snaz il o spolupra ci. „Ani si nepamatuju, kdy jsem tady byl naposled.“ 

„No, my tadyhle s Demencí  tu operujeme docela c asto,“ ozna mil mu Ba bel, 

„takova  nas e tradic ní  bas ta, r ekl bych.“ 

„Coz e?“ Va lka pr esta val opous te t svu j pokus o smí r livou roli, „chces  r í ct, z e 

na s ten Armadegen poslal do zeme , kde ma te vy ostatní  takovou vy hodu, a ja  

jedinej tady budu za zelena c e?“ 

Mor zachrchlal. 

„No dobr e, tak teda my dva tadyhle s Morem.“ 

„No, nejspí s  ani tak nepotr ebuje vide t na s dva s Demencí , jestli 

spolupracujeme, ale jestli ty doka z es  spolupracovat s na ma. Ty jses  tady 

jedinej proble m.“ 

„Chces  r í ct, z e jako neumí m spolupracovat?“ 

„Jo.“ 

Va lka uchopil Ba belovu ruku a zac al jej s ní  bí t do oblic eje, za vy kr iku : 

„Koukej, jak kra sne  spolupracujeme!“ 

C irou na hodou byl incident zaznamena n kamerou ne koho z kolemjdoucí ch 

a brzy se stal na internetu hitem, o c emz  sami akte r i neme li ani pone tí . Kdyby 

Va lka ve de l, z e se mu dostalo podle s edive  barvy obleku pr ezdí vky „Popelka“, 

asi by to s touto zemic kou vypadalo brzo velmi s patne . 

Demence zatí m v klidu mluvil: „Na hodou si myslí m, z e je tu na konflikt 

zade la no. Tak tr eba ty rozdí ly mezi C echami a Moravou. To je sranda. Bla bol 

jim roztomile zma tnul jazyky a s trochou demence jsou z toho kra sny  situace. 

Tak napr í klad jme no. Nemu z ou to by t C echy, protoz e to by Morava ky klepla 

pepka. Nemu z e to by t Morava, protoz e to by klepla pepka C echy. Nemu z e to 

bejt C echy a Morava, protoz e tak se to jmenovalo za poslední  okupace. S c í m 

pr is li? S vy razem C esko, ktery  historicky vu bec nic neznamena , tedy krome  

toho, z e se tak r í kalo nespra vne  C echa m. Takz e Morava ci mu z ou vyskoc it z 

ku z e, protoz e je to pro ne  stejny  jako C echy, a C es i mu z ou vyskoc it z ku z e, 

protoz e je to ura z ka jejich tradic ní mu na zvu. Pe kny , ne?“ 
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Va lka pr estal bí t Ba bela Ba belem a otoc il se k Demenci: „No, to je sice moc 

pe kny , ale maj spolu takovej proble m, abych se tam mohl uplatnit taky ja ?“ 

„Hm...“ Demence se zamyslel, „tak tr eba by se dalo bojovat o Epopej.“ 

„Co je Epopej?“ 

„Ani vlastne  neví m. Ale vedou se o to kra sny  pra vnicky  spory. Oba jsme se 

u toho s Bla bolem vyr a dili.“ 

Va lka si vy sme s ne  odfrkl. „Pra vnicky  spory? To ma  bejt n a ka  va lka? Ja  chci 

bolest, utrpení , rozumí s ? Krev! Aspon  z nosu, kdyz  uz  nic jiny ho.“ 

„Ty ses  de sna  konzerva,“ odpove de l Ba bel, ktery  zr ejme  neme l dost 

Va lkova bití . „Nikdy te  nenapadlo, z e stres, strach, beznade j a dals í  kra sny  

psychicky  stavy mu z ou bejt pro lidi mnohem ve ts í  utrpení  nez  fyzicky  na silí ?... 

neee, poc kej... r ekl jsem pr ece PRO LIDI! Ja  nejsem... au, nech me  bejt, ty 

zkostnate la  zru do!“ 

„A co takhle na ckove ?“ v klidu uvaz oval Demence. 

„Tys tady vys kolil n a ky  na cky?“ zpozorne l Va lka. 

„Ti r í ka m, z e uz  tady operuju dlouho. Na ckove  jsou ne co jako mu j podpis.“ 

„No to je skve ly ! A je tady ne kdo, na koho maj spadeno? Jakoz e opravdu 

spadeno, ne jenom nada va ní  u piva na to, jak jim pr iste hovalci berou pra ci, 

kterou by stejne  nechte li de lat.“ 

„Jasne . Romska  mens ina. To je tady velky  te ma.“ 

„Jo, romove  jsou vde c ny . Je jich tady hodne ?“ 

„Jasne . A hlavne  z a dna  trapna  integrace. Pe kne  v ghettech, se zhors eny m 

pr í stupem ke vzde la ní  a pra ci, pod palbou lichva r u  a s tradic ní  rolí  muz e jako 

z ivitele rodiny, kterou nema  s anci splnit. Proste  jak to ma  bejt, aby se museli 

z ivit drobnou kriminalitou a aby je tak mohla ve ts inova  spolec nost nena vide t.“ 

„Supr. Tak to nakonec moz na  bude za bava.“ Podí val se na Ba bela. „A co 

tendle Blbel?“ 

„Ba bel!“ opravil ho automaticky Ba bel. 

„Uz  tam taky intervenoval?“ 

„No jasne ,“ odve til Demence, „pohra l si s r ec í , takz e sice mluve j jiny m 

jazykem, kterej se ze za kona ume j uc it, ale nikdo ho neumí  natolik, aby ho uc it 

mohl. Ale nejkra sne js í  je to, co provedl s te ma za konama... no to je slast. Tr eba 

to pr ejmenova ní  zvla s tní ch s kol...“ 

„Fajn,“ pr erus il ho Va lka, „takz e kdyz  uz  tady Bla bol...“ 
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„Ba bel!“ 

„...na proble mu pracoval, tak se teď vu bec nemusí  angaz ovat. Vezmeme to 

po ne m,takz e to bude spolupra ce.“ 

„Coz e?!“ zareagoval okamz ite  nas tvane  Ba bel, „jak jakoz e to vezmete po 

mne ? Ma me spolupracovat!“ 

„Ty uz  jsi svu j dí l odvedl. Jdi se projí t a nech na s pracovat,“ odve til Va lka, 

otoc il se k ne mu za dy a s el r es it detaily s Demencí . Ba bel se podí val na kupu 

slizu vedle sebe. Kupa slizu zachrchlala, pokusila se pokrc it rameny a 

ods ourala se za Va lkou. Ba bel jes te  chví li kr ic el nada vky, za coz  si na hodny m 

kolemjdoucí m kameramanem vyslouz il na internetu pr ezdí vku „Kelis ova “, a 

pak nas tvane  odes el uklidnit se sme rem k Pra vnicke  fakulte . 

Kdyz  pak se za libou sledoval studenty a studentky, jak chodí  po chodbe  a 

se zmateny mi vy razy opakují  nesmyslna  uskupení  slov, v hlave  se mu zac al 

rodit pla n, jak se Va lce pomstí t za jeho aroganci. 

 

 „Kde je?! Ja  ho zabiju!“ Va lka se r í til chodbou rodinne ho domu, v ne mz  

pra ve  sede l Ba bel a sledoval televizní  noviny, zatí mco majitelka domu, ktere  

Ba bel vnutil pr edstavu, z e je jeho da vno ztracenou tetic kou, pra ve  

prohleda vala mí stní  kanalizaci a snaz ila si vzpomenout proc . 

Va lka vtrhnul do pokoje. Ba bel si jen povzdechl a nechal si pe tkra t urazit 

hlavu, nez  se Va lka konec ne  uklidnil. V mezic ase pouze klidne  reagoval slovem 

„Ba bel“ na Va lkovy nada vky, z nichz  „Bla bol“ byla ta nejmí rne js í . Kdyz  se Va lka 

konec ne  uklidnil, Ba bel se zeptal: 

„Ma m takovy  dojem, z e te  ne co tra pí .“ 

Za to mu byla ope t uraz ena hlava. „Ty dost mobr e ví s  co!“ 

„Prosí m?“ optal se pobavene  Ba bel. Bolest sice neme l ra d, ale vide t Va lku 

koktat vztekem za to sta lo. 

„My vost dobr e...“ Va lka se pokusil uklidnit: „Kvu li tobe  tady jes te  budu ko-

ko...“ 

„Kokotat?“ usma l se na ne j nevinne  Ba bel. 

Kdyz  si znovu nasadil hlavu, zkusil to: „R eknes  mi, co te  tra pí ?“ 

„Ty ví s  co!“ konec ne  ze sebe vypravil bez chyby Va lka. 

„Netus í m.“ 

„Chces  mi tvrdit, z e to vs echno byla na hoda?“ 
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„Co pr esne ?“ 

„Z e si skletli spupiny?“ 

„Co jsou Spupini?“ 

Do mí stnosti ves el Demence, ktery  zr ejme  dorazil k domu za roven  se svy m 

spolec ní kem, ale nebe z el domem jako bleskovy  Va lka, aby mohl nepr í teli 

rozmla tit ciferní k. 

„Moz na  bude vhodne , kdyz  ti situaci popí s u,“ pronesl klidne . Va lka se 

zjevnou u levou pr iky vl. 

„Vymysleli jsme tady s Va lkou kra sny  pla n, jak skloubit mí stní  demenci a 

agresi, aby z toho fakt ne co bylo. Nas e mila  skupinka neonacistu  si dala sraz na 

demonstraci u romske ho ghetta. Brilantní  c a st spoc í vala v tom, z e mens í  

skupina se me la pr evlí knout za anarchisty, kter í  me li jakoz e zau toc it na ty 

na cky, aby byl zac a tek na silí  na nich. Pak jsem me l ja  pr edne st extre mne  

dementní  projev o privilegovanejch mens ina ch, kterej by jakoz e ty anarchisty 

pr esve dc il, aby s li do toho s dementama, jakoz e celona rodní  odboj.“ 

„To zní  zají mave ,“ tva r il se Ba bel nevinne , „jak tak kouka m na Va lkovy 

reakce, ne co se va m asi zvrtlo, co?“ 

Va lka jej znovu chytil pod krkem a procedil mezi zuby dals í  pr er ek: „Ty si 

me  budes  hra t?“ 

„Ehm, to ma  by t z a dost o ruku?“ zeptal se Ba bel, kvu li c emuz  ope t pr is el o 

hlavu. 

Demence v klidu pokrac oval: „Nevys lo. Jak se totiz  uka zalo, ti dementi si 

popletli skupiny a prohodili si pozna vací  znaky. Takz e vs ichni pr is li pr evlec ení  

za anarchisty, zmatene  pobí hali po Litví nove  a snaz ili se mezi opravdovy mi 

anarchisty identifikovat, kdo je kdo, coz , vzhledem k tomu, z e me la akce s 

pr evleky probí hat v utajení , byl dost proble m. Romove  posta vali opoda l a 

pr emy s leli, proc  nepr is el ani jeden skinhead.“ 

„A ty mi budes  tvrdit, z e s tí m nema s  nic spolec ny ho?!“ Rozkr ic el se Va lka. 

„Nema m. Osobne  mi to pr ijde spí s  jako Demence nez  Ba bel.“ Odve til Ba bel. 

„Pr iznej se, nebo ti urazí m hlavu!“ zakr ic el Va lka na Ba bela. 

„To je dost divna  vy hru z ka. Protoz e kdybych ti r ekl, z e jsem to ude lal ja , tak 

mi ji urazí s  taky.“ 

Va lka se na chví li zamyslel. „Oukej, kdyz  se pr izna s , tak ti hlavu neurazí m.“ 

„Fakt?“ 
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„Jo.“ 

„Slibujes ?“ 

„Jo.“ 

„Tak jo, ude lal jsem to ja .“ 

Va lka zrudnul od hlavy az  k pate  a oblec ení  na ne m shor elo. Ve dom si 

sve ho slibu, drz el se od nutka ní  ude lat pr esne  to, co slí bil neude lat. 

„Je to jednoduchy . Ma me spolupracovat. Kdyz  me  z toho vys oupnete, tak 

va m to sabotuju. Logicky .“ 

Va lka konec ne  pr is el na r es ení  sve ho dilematu a urazil Ba belovi ruce, nohy 

a trup. 

„Tak kaz dopa dne  si cení m toho, z e drz í s  slovo,“ poznamenala ironicky 

osame la  Ba belova hlava, „a kde je vlastne  Mor? Byl s va ma, ne?“ 

„Mora zavr eli,“ odve til Demence. 

„Coz e? Zavr eli?“ 

„Jo, zrovna v tom ghettu byli n a cí  lidi z hygienicke  stanice. Nas li ho a zavr eli 

do zkumavky, z e ho budou zkoumat.“ 

„Zavr eli ho do zkumavky? To byl tak malej?“ 

„Snaz il se asi zmens it, aby ho nevide li.“ 

„A proc  neutec e? Vz dyť je to Apokalyptickej jezdec.“ 

„Ví s , v jaky m je v poslední  dobe  stavu. Skoro bych r ek, z e je mu tam dobr e.“ 

„Pu jdeme ho osvobodit?“ 

„Pozde ji,“ odve til Demence, „zatí m ho tam nechme. To, z e umí  

spolupracovat, uz  doka zal. A pr i dals í  pra ci by ho nejspí s  chytili znovu.“ 

„Pr i jaky  pra ci?“ zeptal se tupe  Va lka. 

„Pr ece pr i ty  pra ci, u ktery  doka z eme, z e vs ichni umí me spolupracovat!“ 

Ba belova hlava se velmi zr etelne  uchechtla. 

 

 Jednomyslne  rezignovali na jaky koliv dals í  pla n s neonacisty, protoz e ti 

byli pr í lis  dementní  na to, aby je bylo vhodne  vyuz í t k ne jake  ve ts í  akci. Mí sto 

toho se rozhodli ve novat zvy s ení  nape tí  mezi dve ma nejve ts í mi me sty 

republiky, ktera  se uz  tradic ne  neme la pr í lis  v la sce. Tedy pr edevs í m zde byla 

nevraz ivost ze strany Brna, jehoz  obyvatelstvo tvrdilo o Praz a cí ch, z e jsou to 

arogantní  nenasytní  boha c i, kter í  si myslí , z e krome  Prahy nic neexistuje. 

Obyvatelstvo Prahy, naproti tomu, be hem vs ech te ch schu zek s obchodní mi 
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partnery neme lo c as si de lat o Brne  jaky koliv na zor, krome  pa r vtipu  o tom, z e 

je Brno skupina vesnic propojena  da lnicí  - tedy tou, ktera  vede z Prahy do 

slovenske  Bratislavy. Ve ts ina Praz anu  a Praz anek najde na mape  republiky 

Brno jen dí ky one  da lnici, ktera  je na ní  vizua lne  stejne  s iroka  jako cele  Brno.  

Ten, kdo pr ijede po da lnici sme rem od Prahy a neopatrne  zaparkuje na 

nehlí dane m parkovis ti, do pe ti minut nema  ante nu, jeho pneumatiky jsou 

vypus te ne  a alarm mí sto houka ní  vyluzuje zvuky na padne  pr ipomí nají cí  pí sen  

„Moravo, Moravo“. 

 Na za klade  te chto informací  by se zda lo, jak snadne  by me lo by t 

zaz ehnout plamen va lky. Jenz e kdyz  to Va lka nads ene  podotknul, Demence i 

Ba bel ho usadili s tí m, z e to, co platí  kdekoliv jinde ve sve te , v C eske  republice 

proste  nefunguje. Vemte te mhle lidem za kladní  obc anska  a lidska  pra va a 

jedine , k c emu to povede, budou hodinove  debaty v hospode  nad pivem, v ní z  

se skupina podporovatelu  „reforem“ bude zaryte  ha dat s obha jci lidsky ch pra v, 

z e uranove  doly pr ece potr ebují  pracovní  sí lu, a kdo dluz í , ma  to spolec nosti 

vra tit. Se vzru stají cí  hladinou alkoholu v krvi se argumenty obou stran sta le 

ví ce omezují  na bezobsaz na  hesla, az  nakonec skonc í  u bla bolení  ve cí  jako: „A 

stejne  te  ma m ra d, kamara de.“ Pak vymyslí  pa r vtipu  o novy ch reforma ch, ktere  

brzy zlidoví  a ktere  jim ukra tí  dlouhy  c as na ceste  do uranove ho dolu na 

Ukrajine . 

„Seberem jim S pilberk!“ prohla sil najednou Demence. 

„Co?“ zmatene  se na ne j podí vali oba spolec ní ci. 

„To bude ta poslední  ra na. To je ten jejich hrad, je to ikona Brna. Nechali by 

si sebrat cokoliv. Soudy, s koly, nemocnice. Ale jak jim budes  odva z et S pilberk, 

budou ho bra nit vlastní mi te ly.“ 

„Odva z et?“ pr ekvapene  na ne j koukal Ba bel. 

„No jasne .“ 

„Jes te  jednou se te  zepta m. ODVA Z ET?“ 

„Co se ti nelí bí ?“ 

„To je dost dementní  ota zka.“ 

„De kuji,“ odve til Demence. 

„Ne, to nebyl kompliment. Jak chces  odva z et hrad?“ 

„Po kouska ch.“ 

Ba bel jenom zmatene  zopakoval: „Po kouska ch?“ 
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„Jasne . O to nejde. Proste ...“ 

„Jak to, z e o to nejde? Mluví me tady o hradu! Kdybys r ek, z e Praha odveze 

brne nsky ho krokody la, tak fajn. To ho jako budou odva z et po cihlic ka ch a 

skla dat v Praze na Letny ?“ 

„O to pr ece nejde, jak to ude laj. Jak zac nou odva z et první  cihlic ku, tak se na 

ne  Brn a ci sesypou. Stac í  zac í t.“ 

„Kdo by chte l takovou blbost de lat? Vz dyť je to absurdní !“ 

„Není  to absurdní , jenom dementní ,“ odve til klidne  Demence, „to se tady 

chytne. Stac í  zchrastit ne jaky  dokumenty, ktery  dokazujou, z e S pilberk patr í  

podle za kona Praze.“ 

„Tak to je to nejmens í . Pa r s patne  pr eloz eny ch ve t z latiny a S pilberk je 

Praz a k jako poleno.“ 

„A z e si jeho autor pr a l, aby byl po jeho smrti Praze ve nova n, nebo tak 

ne co.“ 

„Jakej autor? Mluví me tady o hradu! Demence, hrady nemaj autory!“ 

„A kde je jako moje role?“ vtrhl do debaty Va lka. 

„Ta pr ijde, jakmile se S pilberk zac ne odva z et.“ 

„Jo, takz e kdyz  to nevyjde, tak jsem zase ze hry, co?“ 

„Tak mu z es  se vloz it do pra vnicky ho boje...“ 

„Ti asi taky urazí m kebuli! Sem ti jasne  r ek, z e na pra vnicky  bitvy seru. Ja  

chci krev, ne bla boly!“ 

„Ba bely,“ odve til Ba bel. 

„A tobe  asi taky urazí m kebuli!“ 

„Jde jenom o to, abychom uka zali, jak hezky spolupracujem, ne? Pak 

budeme mí t Armageddon. Tak by sis mohl zatí m v klidu zabojovat u soudu...“ 

Va lka urazil Demenci hlavu. 

„No tak fajn,“ r ekla hlava Demence, „proste  poc ka s , az  ti my pr ipaví me 

pu du, a ty se do toho pustí s , jak se zac nou odva z et první  cihly.“ 

„Jasne , protoz e si autor, co vlastnoruc ne  postavil S pilberk, vy slovne  pr a l, 

aby jeho hrad sta l na Letny .“ 

„To necha m na tobe . To je pr ece tvoje dome na, vymyslet n a kej bla bol.“ 

„Ba bel,“ opravil ho nes ťastne  Ba bel. 

 

 Trojice sede la u televize v byte , ktery  dí ky s ikovnosti Demence a Ba bela 
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zí skala za jednu korunu od mlade ho pa ru, ktery  me l vlastne  pu vodne  jen v 

pla nu koupit si novou lednic ku. 

„Prima tor Me sta Brna,“ pr ehnane  za z ivna  modera torka da vala du raz na 

kaz de  slovo a pr i tom mlela pantem tak, z e nejeden muz  si vzpomne l na 

zrane ní  z de tství , kdy strc il penis do mixe ru, „Dnes Vyja dr il Znepokojení  a 

Podal Oficia lní  Protest.“ 

„Oficia lní  protest?!“ zar val Va lka, „co to kurva je? Voni jim jdou zbor it 

nejdu lez ite js í  pama tku a on poda  oficia lní  protest?“ 

„Ma  Se Za To, Z e Tato Uda lost Vy razne  Otr ese Se Vztahy Prahy A Brna.“ 

„Vy razne  otr ese se vztahy?! Co to mele? Kde jsou ty bandy, co berou pra vo 

do vlastní ch rukou?“ 

„Odborní ci Take  Upozorn ují , Z e Umí ste ní  Hradu je Nevhodne , Vzhledem ke 

S patne  Statice Letne . Metrostav Se Ovs em Vyja dr il, Z e Propad S pilberku Do 

Tunelu Blanka Nehrozí . Lingviste  Naví c Namí tají , Z e Novy  Na zev ‚Praz ska  

Hradice‘, Ktery  U dajne  Vycha zí  Z Pu vodní ho Na zvu, Ktery  Mu Chte l Ude lit Jeho 

První  Majitel, Odporuje C eske  Gramatice. Na Protest Proti Tomuto Na zvu Se U 

U stavu C eske ho Jazyka Masarykovy Univerzity Ses lo Na Dve  Desí tky 

Demonstrantu .“ 

„No vidí s ,“ zkusil to Demence sme rem k Va lce, „ma s  pa r objektu .“ 

„Pa r objektu ?! Dvacet intous u , co se jim nelí bí  lingvisticky nepr esny  

vy raz?“ 

„Musí s  jí t burcovat.“ 

„Asi zburcuju tebe!“ 

„Ne, va z ne . Pu jdeme zí tra na stavenis te  a az  pr ijedou de lní ci, tak zburcujem 

okolní  lidi proti nim. Pomu z eme ti s tí m. Co r í ka s ?“ 

„Tak jo, ale jestli nezac ne ty ct krev, tak na va s seru!“ 

„Neboj. Jsou nas tvany , jenom je potr eba je vyburcovat. A vide l jsi ty leta ky, 

ne kdo demonstraci chysta .“ 

 Jenz e kdyz  pr is li druhy  den na stavenis te , nejen z e u ne j nebyl jediny  

demonstrují cí , ale ani jediny  de lní k. 

„Tak, a dost! Kas lu na va s,“ ozna mil Va lka, „jak ma m spolupracovat s  

dementama, co neume j pr ipravit ani odboj ani pr ive st okupac ní  sí ly?“ 

„Tr eba uz  je zmasakrovali ne kde po ceste ,“ zkusil to s nade ji Ba bel. 

Va lka mu urazil hlavu. 
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„Ty pr iblblej Blba bole, si myslí s , z e jako nepozna m, jestli se v okolí  de je 

va lka? Ti r í ka m, tady si ani c okl nevodr el c enich. Konec sve ta nebude, jdu se 

uklidnit do Afriky.“ A  s tí m zmizel. 

Demence a Ba bel chví li nes ťastne  posta vali na opus te ne m stavenis ti, kde 

sta l majesta tne  cely  hrad S pilberk a zjevne  se v nejbliz s í  dobe  nechystal nikam 

odcha zet. 

„Co myslí s , z e se stalo?“ zeptal se tis e Ba bel. 

„Zjistí me,“ odpove de l Demence a vyrazil k první mu domu. Zazvonil u dver í . 

Otevr ela jim stars í  da ma. 

„Jsme zlevn ovac i telefonu a jdeme va m zkontrolovat televizi.“ Vrazil 

dovnitr , neomylne  zamí r il do oby vací ho pokoje a sedl si k televizi. Ba bel, sa m 

lehce zmaten, jej na sledoval. Cí til se mizerne , a vu bec ne kvu li nepovedene  

spolupra ci. Celou svoji existenci se zaby va  tí m, z e lidem mate jazyky, aby mezi 

nimi vznikala nedorozume ní  a podvody. A pak je sve dkem akce kolegy, ktery  

mí sto kra sne  profesiona lní  pra ce s pr eklady latinsky ch slov, s pr er eky a 

pozna mkami pod c arou dosa hne u plne   stejne ho vy sledku naprosto 

srozumitelnou ve tou. 

„Neda te si k tomu pivo, pa nove ?“ zas vitor ila paní  a pr inesla obe ma doma cí  

bublaninu, zatí mco se rozvalili na kr esle a koukali na obrazovku. 

„Ne,“ odpove de l Demence, „se musí me soustr edit.“ 

„Aha, tak to ja  nebudu rus it. A co to vlastne  zkouma te?“ 

„Luminiscenci odrazovy ch ploch integrac ní ho pole transforma toru ,“ odve til 

rychle Ba bel, aby se necí til tak trapne . 

„Prosí m?“ zeptala se zmatene  z ena. 

„Proste  jak va m to sví tí ,“ odpove de l Demence. 

„Aha, tak to jo.“ 

A s tí m odes la. Ba bel si ne co nenaloz ene  zamumlal. 

 „Pra ce Na Rozebí ra ní  S pilberku...“ ozvalo se konec ne . Oba zbystr ili. 

„...Ma  Zcela Nec ekany  Vy voj. Jak Se Uka zalo, Zdi Hradu Obsahují  Nezna me  

Toxicke  La tky. Vs ichni De lní ci Po První m Dni Pra ce Dostali Vysoke  Horec ky a 

Zaz í vací  Potí z e.“ 

Na obrazovce se objevil stavbyvedoucí . „Va m r eknu, todle sem nikdy 

nevide l. Jeden den vs ichni zdraví  jak r í py, a pak, buch.“ 

„Odborní ci Se Domní vají , Z e Ve Zdech Zu stal Hybernova n Ne jaky  Virus Z 
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Doby, Kdy Byl Hrad Stave n. Autority Obou Me st Se Shodly Na Spolec ne m 

Postupu Pr i Pr edejití  Epidemie. Hrad, Jak Se Zda , Zu stane Na Sve m Mí ste .“ 

Demence do sebe nacpal bublaninu a vyrazil ven. Ba bel jej na sledoval. 

„Luminiscence visko zní ,“ potvrdil s ky vnutí m hlavy jejich hostitelce 

funkc nost pr í stroje, aby si trochu zpravil na ladu. 

„Mor!“ pronesl venku Demence, „to je jasny , pr ekazil na m to.“ 

„Neblbni,“ odve til Ba bel, „dyť je zavr enej v laborator i. Jes te  vc era jsme 

koukali, z e tam furt je.“ 

„Se n a k dostal ven!“ 

„Ti de lní ci se nakazili uz  vc era, pr edtí m, nez  jsme ho zkontrolovali.“ 

„Tak utek pr edtí m a pak se vra til.“ 

„Demence, mysli hlavou.“ 

„Jak jinak to chces  vysve tlit, co?“ 

„Moz na  tam fakt byl ten virus od str edove ku.“ 

„Prosí m te , virus od str edove ku? To by byl teda sakra odolnej.“ 

„Co ty ví s , v te  dobe  byl jes te  Mor silnej. Tr eba vymyslel luxusní  virus a 

nechal si ho na potom.“ 

„Na kdy potom?“ 

„Co ja  ví m? Az  si na ne j vzpomene.“ 

„Dobry , a jakto, z e na m o tom ner ek?“ 

„Pr ece proto, z e v dobe , kdy jsme to pla novali, byl uz  zavr enej. Rozhodli 

jsme se, z e ho tam necha me.“ 

„Chces  r í ct, z e...“ 

„...z e jsme nespolupracovali.“ 

„Takz e konec sve ta nebude.“ 

„To nehrozí .“ 

„Fajn, ale ne co ti r eknu, kdyz  uz  teda nemusí me spolupracovat, ani me  

nehne, abych Mora zachran oval z jeho zkumavky.“ 

„Jasne , ať si tam klidne  shnije.“ 

Dva shrbene  stí ny se pomalu ods ouraly do pr í tmí  brne nsky ch ulic ek. 

 

 Armageddon sede l ve sve  pracovne  proti blede mu muz i v pohr ební m 

rous e. Oba byli v dobre m rozmaru. 

„Me l jsi ho vide t,“ sma l se Mor, „r val jak tur, z e jestli jes te  jednou potka  
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C echa, tak urazí  hlavu nejdr í v jemu a pak sobe . A ti dva? Bla bol dostal pr es 

drz ku od moravskejch chalanu , protoz e jak byl rozc ilenej, tak se zapletl v 

brne nsky m hantecu a ozna mil jim, z e jsou be c ka. Demence prohra l oblek se 

skor a pka r em a dorazil na zaseda ní  parlamentu ve spodní m pra dle. No co ti 

ma m r í kat, dresko d zavedl von, tak se nemu z e moc divit, z e ho vyvedli. Takovej 

trapas jes te  nezaz il.“ 

Armageddon se rozchechtal. „Kouka m, z e jim C echa c ci dali pe kne  zabrat. 

Ale stejne  by me  zají malo, jak jsi vyr es il ty demonstranty. Neslys el jsem ani 

slovo o tom, z e se nakazili nas í m roztomily m cizopasní kem.“ 

„Jasne , proc  taky. Na ty stac ila drobna  viro zka.“ 

„Viro zka? Chces  r í ct, z e nikdo z te ch stovek lidí , co chte li jí t demonstrovat, 

nepr is el kvu li ry me ?“ 

„Co se diví s ? Zeme , v ní z  se vy sledky voleb odlis ují  podle toho, jake  bylo v 

den volby poc así ...“ 

„Ani jeden nepr is el, i kdyz  me l lehkou viro zku?“ 

„Por adatel. Ale kdyz  vide l, z e je sa m, dostal strach a odplí z il se. Jo, a te ch 

pa r intelektua lu . Je to takova  zvla s tní  lidska  vlastnost, z e kdyz  uz  jsou pro ne co 

zapa lení , tak pro ne jakou tota lní  kravinu.“ 

„To je proste  neuve r itelny . No, je vide t, z e ti ta role s e fa virologicke ho 

u stavu sve dc í . Takz e pro tebe asi nebylo te z ky  dostat ven nas eho 

chrchla lka?“ Podí val se na zem, kde u nohou Mora lez el zeleny  sliz a spokojene  

pochrchla val. 

„Tak to ví s , pr í kaz k pr esunutí  do specia lní  sekce u stavu. Na to ani 

nemusí m by t Bla bol, abych tohle vyplnil.“ 

Oba se rozchechtali. Vza pe tí  ale ztichli, protoz e se ozvalo zaklepa ní  na 

dver e. 

„Ty ne koho c eka s ?“ zeptal se Mor. 

„Ne...“ odpove de l Armageddon, „ale Bla bol si tu zapomne l ruku, moz na  si 

jde pro ni. Chuda k, od tohohle vy letu s Va lkou mu por a d ne co upada va .“ 

„Aha, tak to ja  rads i mizí m. Byl bych dost nerad, kdyby me  vide l.“ 

„Bojí s  se, z e by ti pak v U stavu nedali pokoj?“ 

„No jasne . To ví s , te z ko se mu z es  sebepozna vat, kdyz  ti za za dy vr es tí  Va lka 

a bla bolí  Blba bol.“ 

Oba se tis e zachechtali a pak Mor zmizel zadní mi dver mi.  
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3. Transformace 

Kateřina Hejlová 
 
 

Lez í  schoulena  v plodove  pozici na prolez ene  va lende , zuby drkotají  o 

pr ekot, zí ra  do te me r  hmatatelne ho s erosvitu, do ne hoz  mí stnost 

neodvratitelne  upada . Pr ita hne si drsnou, kousavou pr ikry vku az  k brade  a 

necha  klesnout ví c ka. Pak se vynor í  obrazy. Barevne  a z ive , jak si je pamatuje. 

Jak je kdysi proz ila.  

Chybí  jí . Chybí  jí  ví c, nez  si dovolí  pr ipustit… Pak si vs ak vybaví  vy raz v jeho 

tva r i a otr ese se odporem.  

Znovu pevne  stiskne ví c ka, pod nimiz  se nebezpec ne  hromadí  slzy. 

Zhluboka dy cha , snaz í  se zapudit tí hu vtí ravy ch ota zek bez odpove dí .  

 Z da lky k ní  dole hají  tiche  hlasy Prahy. Neklidne  usí na .  

 

Na den, kdy se to stalo poprve , si nepamatoval. Ve de l jen to, co si zapsal do 

dení ku. Nikdy pr edtí m ani potom uz  si dení k nepsal, ale kdyz  to zac alo, me l 

potr ebu to ne jak ventilovat. Proc  se nesve r il Dane , neve de l. Moz na  podve dome  

tus il, z e by to nepochopila. Moz na  me l jen strach. Moz na  uz  tehdy ve de l, z e 

jednou budou sta t proti sobe  jako souper i. 

 Vs echno to zac alo jednoho bezvy znamne ho, s erave ho podzimní ho 

odpoledne. Dana mu volala do pra ce, aby se zastavil v obchode  a koupil ne co k 

vec er i. Kdyz  projí z de l ulic kou mezi mle c ny mi vy robky, mí jela ho s tí hla  

c ernovlasa  z ena na vysoky ch podpatcí ch. Bezde c ne  se na ni usma l. Ope tovala 

mu zdvor ilost a pokrac ovala da l.  

Jan sa hl do rega lu pro manz elc in oblí beny  jogurt a vloz il ho do kos í ku. Pak 

ope t vzhle dl. Bylo to, jako by ne kdo zma c kl tlac í tko pro pr eví jení  pa sky 

dozadu: proti ne mu s la tata z  z ena. Sve t ve vter ine  zmlkl: krom halasne ho 

klapotu te ch nekonec ny ch podpatku . Kdyz  Jan ule hal vec er do postele, cí til 

nezvykly  tlak v hlave . Nebyla to bolest, spí s  pr etlak, jako by se mu var il mozek. 
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Pr í s tí  ra no se ho Dana zeptala, proc  nekoupil její  oblí beny  jogurt. 

To byl zac a tek. Od toho dne se ocitl ve ví ru bizarní ch halucinací  a dejavu…  

Otevr el po ra nu oc i; pohyb ví c ek podruhe ; stejny  flek na strope . Nale val si 

mle ko do ka vy; tenty z  pohyb rukou; tata z  ostra  vu ne  zkysle ho mle ka; ne kdo na 

ne j zavolal, ucukl, mle ko to ra no podruhe  ste kalo po kuchyn ske  lince na 

podlahu. Na ulici ho zdravili lidi, ktere  v z ivote  nevide l. Slys el Danu, jak na ne j 

vola  z loz nice, ale kdyz  za ní  pr is el, spala. V duchu si vybavil pí snic ku a hned z 

ra dia slys el u vodní  to ny. Pomyslel na to, z e uz  dlouho neprs elo, a do okenní  

vy plne  ihned zac al bubnovat de s ť. Me l pocit permanentní  za vrati, a pr esto me l 

nohy jako ze z eleza. Ztra cel orientaci v c ase i prostoru. Minulost a pr í tomnost 

be z ely paralelne . Hubnul, ale va ha ukazovala por a d stejne . Dana kroutila 

hlavou, kam se ztra cí , hnala ho k le kar i, ale krev, moc , EKG, vs echno se zda lo v 

por a dku. Vlastne  ví c nez  to, byl v leps í  kondici nez  kdy pr edtí m. Dokonce i jeho 

letite  alergie zmizely. Mohli ho klidne  vystavovat jako exempla rní  expona t 

zdrave ho z ivotní ho stylu.  

Pak pr is la dals í  fa ze. Jes te  podivne js í . Pokaz de , kdyz  pohle dl na hodinky, 

uka zaly ne jakou z c í selny ch kombinací : 11:11, 12:12, 13:13, 6:06, 1:11. 

Pravidelne  se budil te me r  na minutu ve c tyr i hodiny ra no, zpoceny  a naprosto 

dehydratovany  chaotickou zme tí  snu ; padal do c erne  dí ry, valily se na ne j 

kameny, pohr bí valy ho zaz iva, nad hlavou mu rotovala spira la, ktera  byla 

ne jaky m prapodivny m zpu sobem spojena  s jeho mozkem, protoz e se toc il 

spolu s ní . Jeho sny byly tak z ive , z e me l po probuzení  dojem, z e musí  

nevyhnutelne  pokrac ovat. Ne kolikra t se sa pal po Dane  v domne ní , z e se mu ve 

spa nku snaz ila ublí z it. C asto se budil s pocitem, z e hor í . Doslova fyzicky cí til, 

jak se mu konc etiny me ní  v popel ,nebo me l naopak dojem, z e zvne js ku dovnitr  

zamrza .  

Po pa r me sí cí ch zac al z nic eho nic chodit shrbeny , doslova se choulil do 

sebe. Me l pocit, jako by jeho mozek byl ve stavu mys lenkove ho chaosu a hned 

zase pra zdnoty. Sz í raly ho muc ive  deprese a na valy smutku. Snaz il se je utopit 

ve whiskey, ale nedar ilo se mu to. Alkohol jeho stavy naopak prohluboval. 

Pa rkra t se dokonce i rozbrec el.  

 „Tohle není  norma lní . Chova s  se jako z enska ,“ vyc inila mu tehdy Dana. 

„Promin , nedoka z u to ovla dat,“ zahanbene  sklopil zrak.  

Byla to pravda. Snaz il se, ale bylo to silne js í . Nekontrolovatelne . Jako 
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infekce. Chví lemi ani neve de l, jak se jmenuje, kdo je, nebo kam jde. Proste  jen 

existoval. A c ekal. Na co pr esne , neve de l. Doufal jen, z e az  to nastane, pozna  to. 

 

„Ulí tly ti vc ely? Proc  se zase tak blbe  culí s ?“ uder ila na ne j jednou v 

koupelne .  

„Coz e?“ zamz oural na svu j zamz eny  odraz v zrcadle a rozta hl u sta do jes te  

s irs í ho s klebu, ac koli se to zda lo uz  nemoz ne . „Ja  myslí m, z e je vs echno 

vy borne ,“ odve til blaz ene .  

„Jiste ,“ sykla.  

„De je se ne co, mila c ku?“  

 „Ne, mila c ku, vs e je v por a dku,“ nucene  se usma la a poslala mu vzdus ny  

polibek.  

„Co je s tebou?“ Chte l ji obejmout. Vysmekla se mu. „Dovol mi, abych te  

objal.“ Ope t po ní  nata hl ruku. 

„Nech me  by t,“ zamrac ila se a ustoupila jes te  o krok.   

„Ale mila c ku, tak si o tom promluvme, pojď, posaď se a r ekni mi, co te  

tra pí .“  

Mluvil tak klidne , laskave  a s nepr edstí rany m za jmem, z e me la pocit, z e ho 

pras tí . 

 „Copak ty to va z ne  nevidí s !“ vybuchla. „Copak ty va z ne  nevidí s , jak se 

poslední  dobou chova s ?“ 

„A jak se chova m, mila c ku?“ 

„Jako… jako… Idiot!“  

„Ja  myslí m, z e je vs echno vy borne .“ 

„Kriste!“ pra skla za sebou dver mi a zmizela v loz nici.  

Necha pala, tehdy jes te  necha pala, jak by mohla. Ona se netransformovala. 

On ano. Stejne  jako miliony dals í ch. Me la smu lu. Nebo moz na  s te stí . Bu h suď. 

Prudce otevr e oc i a zalapa  po dechu. Paz emi obejme sve  prochladle  te lo. 

Zaposloucha  se do te z ke ho oddechova ní , neklidne ho pr evalova ní  a nervy 

dra sají cí ho vzlykotu ostatní ch z en. Bylo jich tady spolu s ní  skoro dvacet. Z a dní  

muz i. Ti byli v budova ch naproti.  

Izolovali je. Jako ne co nebezpec ne ho. Jako virus, ktery  je potr eba studovat, 

aby se neprodlene  nas el le k. Dohromady jich bylo sotva pa r stovek. V 

porovna ní  s miliony transformovany ch tam venku se to zda lo jako kapka v 
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mor i. Byli v mens ine . Byli bezbranní . Takr ka vyhlazení . 

 

O transformaci si poprve  pr ec etl na internetu. Tehdy se neusta le omí lal 

fenome n roku 2012 a s ní m spojene  katastroficke  pr edpove di. Zatí mco ne kter í  

pr edví dali konec sve ta, jiní  mluvili o tom, z e nejde o apokalypsu, ale o 

vy znamny  bod v pozemske m z ivote , ktery  zme ní  lidske ho vní ma ní . V 

souvislosti s tí m byl citova n pojem „transformace ve domí “ ,be hem ní z  c love k 

„zduchovní “. Me lo se jednat o jaky si pr echod do „Nove ho sve ta“, v ne mz  se 

lidstvo oprostí  od majetku a duchovní  bí dy. Pod c la nkem byly dokonce 

vyjmenova ny pr í znaky transformace. Ve ts ina z nich na Jana dokonale sede la. 

Proc etl i ne kolik blogu , na nichz  lide  popisovali sve  vlastní  zkus enosti. Byl 

naprosto v s oku. Uve domil si, z e není  zdaleka jediny . Stejne  „postiz eny ch“ bylo 

mnohem, mnohem ví c. 

Pa r ty dnu  pr edtí m, nez  byla jeho transformace dokona na a s ní  i jeho 

schopnost introspekce, sta l v loz nici pr ed zrcadlem a zí ral do vlastní  tva r e. 

Zda la se stejna  jako kaz de  ra no a pr ece jina . Pr emy s lel dlouho, nez  pochopil, co 

se zme nilo.  

Pak si ude lal poslední  pozna mku do sve ho dení ku. 

 

Ze za koutí  Daniny pame ti vyplul obraz dne, kdy si poprve  vs imla prome ny. 

Zda lo se to by t docela obyc ejne  ponde lní  ra no v Praze. Metro bylo tradic ne  

narvane  k prasknutí . Lide  se z nedostatku prostoru mac kali jeden na druhe ho. 

Nastupovali. Vystupovali. Hluc eli. Telefonovali. Vs e bylo tak jako kaz de  jine  

ra no. A pr ece ne jaky  vy znamny  prvek du ve rne  zna me ho obrazu chybe l. C i 

pr eby val? Metro s cuknutí m zastavilo na pr estupu. Muz  pr ed ní  jí  u sluz ne  

uvolnil cestu a srdec ne  se na ni usma l. Zamrazilo ji. Pak ji vlna culí cí ch se 

cestují cí ch vynesla na peron.  

Uprostr ed davu na hle osame la. Byla jedina , kdo se neusmí val. Jedina , kdo si 

zapomne l cvaknout lí stek. Jedina , kdo podra z de ne  sykl a zamrac il se, kdyz  se o 

ni otr elo te lo.  

Co se to tady sakra de je?!  

Kdyz  opustila dusny  prostor podzemky a vys la na ulici, zde sila se. Kra c ela 

prostr edkem mane z e. Kolem ní  kr epc il rej klaunu . Zby valo nasadit si c erveny  

nos… 



Český konec světa 

 
30 

 

Dus e Prahy ten den umr ela.  

Kdyz  pr ijdete o moz nost volby mezi dobrem a zlem, co va m zbude? 

 

Sede l v kr esle oby vací ho pokoje jednoho praz ske ho c inz ovní ho domu, na 

klí ne  dení k, ktery  kdysi psala jeho ruka, culil se od ucha k uchu, zí ral z okna. 

Bylo mu blaz ene . Nic mu nechybe lo. Po nic em netouz il. Jeho z ivot byl naplne n. 

Po okraj. 

 Pozoroval postavy, ktere  kra c ely ulicí . Pomalu, beze spe chu. Oc i s iroce 

otevr ene , rty v permanentní m s klebu. Vs ichni se tva r ili stejne . Vs ichni byli 

s ťastní . Vyrovnaní .  

Praha: kdysi tak uspe chana , zamrac ena  a vystresovana  se odda vala klidne  

vec erní  meditaci. Transformovala se. Me la s te stí . Nebo smu lu? 
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4. Apokalyptický kalendář 

Martin Koláček 
 
 

Pr ema Tenkra t neproz í val z ivot, ktery  byste nazvali zrovna u spe s ny m. 

Nemohl se pochlubit ani oslnivou inteligencí  ani fyzickou kondicí , a uz  vu bec 

ne jme nem, ktere  by nevyvola vala salvy smí chu u spoluz a ku  na za kladní  s kole. 

Naví c byl nenapravitelny  cholerik, takz e ho nikdo neme l ra d. Ze str ední  s koly 

byl vyhozen, k policii ho nevzali, protoz e se ma lem utopil pr i vstupní ch testech, 

a jine  vysne ne  povola ní  neme l, protoz e vlastne  vcelku nic neume l. Bylo mu 

pr es tr icet, bydlel v garsonce vedle kasa ren, pracoval ve skladu da mske ho 

pra dla a snil o dni, kdy bude mí t konec ne  ne koho, pro koho by mohl ve sve  

pra ci romanticky ne co ukra st. 

 Byl take  naprosty m kulturní m barbarem, ale protoz e se snaz il ude lat 

dojem na ví ceme ne  kteroukoliv osobu, jí z  by se objekt takove  kra dez e hodil, 

neusta le zval z eny ru zne ho ve ku a tvaru na vy stavy, divadelní  pr edstavení  a 

neza visle  filmy. Byl zvykly  se nudit s vidinou, z e jednoho dne dosa hne 

nemoz ne ho. A tak, kdyz  mu zavolala jeho oblí bena objekta za jmu Lenka, zda s 

ní  nechce jí t na vy stavu Mayske ho kalenda r e, nads ene  souhlasil a jal se hned 

hledat na internetu, co z e je to ten May. 

 Lenka patr ila k te m atraktivne js í m z ena m, o ne z  Pr ema jevil za jem. 

Mí sto „Lenka“ ji oslovoval „Vlnka“, coz  mu pr ipadlo velmi kreativní  a 

romanticke , ac koliv jí  to pr ipadlo trapne  a v duchu doufala, z e jej to co nejdr í v 

pr estane bavit. Nepr estalo. Pr edstavoval si chví li, kdy jí  poprve  sa hne mezi 

nohy a zas epta  jí  do ucha, z e k ní  její  jme no sedí , protoz e je vlhka  jako Vlnka. A 

ona mu v jeho pr edstava ch odpoví dala, z e se Vlnkou sta vala vz dy, kdyz  ji 

oslovil. 

„Dobry  den, ma  mila  Vlnko,“ r ekl Pr ema pr ed muzeem, „dnes ti to moc 

slus í .“ 

„Nazdar Pr emo,“ odpove de la Lenka a nechala si da t obvykly  polibek na 

tva r . 
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„Takz e dnes to bude ne co kolem poc a tku letopoc tu?“ vybalil hned Pr ema 

sve  znalosti. 

„Jo,“ odpove de la Lenka, „apokalyptickej kalenda r .“ 

„Apo... va z ne ?“ Pr ema rychle zakamufloval svu j nedostatek znalostí  v 

oblasti cizí ch jmen. 

„No jo, prej ukazuje konec c asu. Jako sve ta. Zar iď si poslední  ve ci, za tejden 

konc í me.“ 

„Ale no tak, tomu snad nikdo ve decky smy s lejí cí  nemu z e ve r it...“ 

Lenka zavrte la hlavou, Pr ema ne vz dy pochopil ironii, „proste  pojď 

dovnitr .“ 

Zaplatili vstupne , prota hli se kolem zr í zence, ktery  zametal mezi dver mi, a 

ves li do hlavní ho sa lu. Ohromny  ka men byl naprosto nepr ehle dnutelny . Me r il 

pr es s est metru  na vy s ku a c tyr i metry na s í r ku. Z jeho vrcholu se ta hl vytesany  

pruh obde lní ku , pr ipomí nají cí  hrací  pla n C love c e nezlob se, kroutí cí  se ve 

spira le do str edu. Druhe , co va s ude r ilo do oc í  hned po velikosti, byla vy razne  

odlis na  kvalita zpracova ní  na obou koncí ch. Zatí mco uprostr ed byly linie c iste  

a pr esne , na krají ch to vypadalo, z e autor ste z í  rozpoznal dla to od vlastní  hlavy. 

„No, není  to kra sa?“ vzdechla Lenka. Pr emovi sice nebylo moc jasne , co je 

kra sne ho na s edive m s utru pokryte m vyryty mi c tverci, ale ve de l, z e pr esne  

tohle r í kat nema . 

„Rozhodne ,“ r ekl mí sto toho, „ta ladnost linií  je u z asna . Ví s , v minulosti 

jsem zkous el ne jakou pra ci s kamenem, a je to te z ky . Vz dycky obdivuji, kdyz  to 

ne kdo umí  por a dne .“ Pr ipravoval si, co r ekne  pr i pr í padny ch ota zka ch, aby 

nevys lo najevo, z e pra ci s kamenem se ve noval leda tak, kdyz  z nudy okopa val 

mramorove  obloz ení  stanice metra. Lenka se ale neptala, dokonce vypadala, z e 

jej vu bec nevní ma . Pr ema se proto rychle pr esunul k tabulce s popisem a zac al 

c í st nahlas: „Apokalypticky  kalenda r  Kleptokrafala... to je blby  jme no,“ vypustil 

z u st, nez  si to uve domil. 

„Kleptokrafal byl Maysky  bu h c asu,“ podí vala se na ne j pohors ene  Lenka, 

„znamena  to ‚Ten, jenz  vla dne c asu‘.“ 

Teď nebyl c as se vracet, spí s e jí t da l a pokusit se to nepohnojit. „No ja  ví m, 

ale Kleptokrafal, haha, to je spí s  ‚ten, kdo krade kecy‘, ne?“ 

Me l pocit, z e se mu tenhle vtip moc povedl, ale Lenka se nesma la. 

„No ne, va z ne ,“ zkous el to jes te , „dyť si to vem, ja  ví m, z e pro ne  to 
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znamenalo ne co jiny ho, ale kdyz  se to r ekne v c es tine , tak je to pr ece hrozne  

vtipny .“ 

„Hm,“ Lenka pokrc ila rameny, „asi jo. Kaz dopa dne , jestli ten kalenda r  r í ka  

pravdu, tak se za ty den s panem Kleptokrafalem setka s  a mu z es  mu zkusit 

vysve tlit, jak blbe  se jmenuje.“ 

Pr ema se rozchechtal, jako z e to byl opravdu dobry  vtip, ktery  se Lence 

moc povedl. 

„Podí vej,“ uka zala Lenka na horní  kraj, „tady letopoc et zac í na . Ve dci zjistili, 

z e to odpoví da  pr ibliz ne  nas emu roku 500 pr ed Kristem. A jak to tak da vali 

dohromady s ostatní mi archeologicky mi na lezy, por a d to zpr esn ovali, az  

pr esne  poznali, co je rok, co me sí c, co den. No, a jak vidí s , poslední  polí c ko je 

useknuty  a je tam tenhle na pis.“ 

„Ten, co vypada  jako tanc í cí  veverky?“ zkusil odlehc it Pr ema. 

„Jo, ten, co vypada  jako tanc í cí  veverky. Tak ten r í ka  ‚Konec sve ta‘.“ 

 

 Uplynul ty den a Pr ema sta le nemohl poslední  rande dostat z hlavy. 

Neme l pocit, z e se ne jak zvla s ť vyvedlo. Lenka se jeho vtipu m nesma la, 

pouc ovala ho, c í mz  sniz ovala jeho muz nost, a kdyz  se s ní m louc ila, vysve tlila 

mu, z e pozí tr í  na ka vu nemu z e, protoz e jde na na vs te vu k jednomu ekologovi, 

co ho poznala na sympoziu. Probí ral situaci za situací , aby zanalyzoval, kde 

ude lal chybu, a nakonec dos el k za ve ru, z e kamenem u razu byl ten ka men. Ale 

co, aspon  si teď mu z e de lat legraci, jak chce. 

„Kleptokrafal,“ rozesma l se na cele  kolo, „takhle blby  jme no jsem v z ivote  

neslys el! Kleptokrafal,“ sma l se, „Kleptokrafal. Kleptokrafal!“ 

Zahr me lo.  

Byl tam! Sta l pr ed Pr emou jako ande l pomsty, z jeho oc í  srs ely blesky a z a r 

jeho nohou tavil linoleum. Pr emovi ztuhnul u sme v na rtech. 

„Ja  jsem Kleptokrafal, Vla dce c asu!“ vys lo jako hrom z boz sky ch u st. 

„Te ... te s í  me ,“ odpove de l Pr ema neobratne , „ja  jsem Pr ema Tenkra t.“ 

„Pr emo Tenkra te!“ zahr me l znovu bu h, az  Pr ema padl na kolena, „vyslovil 

jsi me  jme no tr ikra t za sebou v den konce sve ta, a proto...“ 

„On bude fakt konec sve ta?“ 

Kleptokrafal na chví li slevil ze sve ho oficia lní ho to nu: „Dneska o pu l desa te  

mí stní ho c asu.“ Pak ope t zahr me l: „...a proto se stanes  novy m Kleptokrafalem.“ 
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„Co?“ 

„Jak co?“ slevil bu h z boz ske ho hlasu, „stanes  se Kleptokrafalem, Vla dcem 

c asu.“ 

„To je fajn.“ 

„To není  fajn! To je ten nejstras ne js í  trest, co te  mohl potkat!“ zahr me l zase 

Kleptokrafal. 

„Pardon.“ 

„Budes  moci me nit z ivoty milio nu ! Budes  moct vra tit sve t zpe t v c ase, takz e 

dnes ek nikdy neskonc í .“ 

„Ja ? Jako jak?“ 

„Jdi do muzea a uraz  poslední  den z kalenda r e!“ 

„Coz e?“ 

Kleptokrafal zahr me l jes te  ví c: „Jdi do muzea a...“ 

„Ja  va s slys el,“ pr erus il jej Pr ema, „ale proc  do muzea? Vz dyť tam budou lidi 

a uvide j me  a...“ 

„Nedoka z es -li to ude lat, cely  sve t dnes o pu l desa te  zahyne!“ 

„A kdyz  to ude la m, tak jako zas bude o den mí n ?“ 

„Ano. A jen ty jediny  si budes  pamatovat, z e dnes ek uz  byl. Znovu a znovu. 

Budiz  to tvu j dar a za roven  tvu j trest!“ 

 

 Pr ema ne jak sta le nemohl pochopit, v c em z e to tkví  jeho trest. Dostal 

moz nost vyhnout se konci sve ta a jes te  by t jediny m, kdo bude ve de t, z e dnes ek 

uz  byl, zatí mco cely  zbytek lidstva bude tupe  r es it ty stejne  proble my por a d 

dokola. A to bylo pr ece fajn. Z e by Kleptokrafal povaz oval za trest tí hu 

sve domí ? Jenz e jestli si myslel, z e Pr ema bude trpe t skutec ností , z e jeho 

pr í padna  lenost mu z e zpu sobit konec sve ta, tak pr ecenil jeho socia lní  

inteligenci. To jedine , co teď Pr emovi be z elo hlavou, bylo, jak vyuz í t toho, z e 

bude ve de t dopr edu, co se na sledují cí ho dne stane. Tr eba by mohl do kasina a 

vyde lat stras ne  pení ze. A pak je do pu l desa te  rychle utratit za z eny, ví no, zpe v 

a... z eny. 

 Kdyz  v osm vec er dorazil k muzeu s kladivem a majzlí kem, ktery  si 

vypu jc il od souseda, dos la mu první  slabina jeho pla nu. Muzeum me lo 

samozr ejme  zavr eno. Mí sto klidu, ktery  cí til doteď, se jej zac ala zmocn ovat 

panika. Co teď? Jak se dostat nepozorovane  do zamc ene ho muzea? Obe hl 
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budovu dokola, aby zjistil, zda není  ne ktere  z oken v pr í zemí  otevr ene . Nebylo. 

Ale co, okno pr ece nebude az  takova  pr eka z ka. Rozpr a hl se kladivem a uder il. 

 Uspokojivy  zvuk tr í s tí cí ho se skla doprovodil zvuk podstatne  me ne  

uspokojivy . Houka ní  alarmu. Uvnitr  budovy se rozsví tily rude  maja ky. Nebylo 

c asu nazbyt. Pr ema vlezl do okna, pr i c emz  si nepr í jemne  por ezal ruku, a skoc il 

do mí stnosti za ní m. Nevraz ive  pr ejel pohledem po klic ce, na ní z  mohl klidne  

dosa hnout z venku rozbity m oknem. Mí stnost byla zr ejme  pracovnou ne jake ho 

hodne  ujete ho antropologa, soude  podle tun kosterní ch pozu statku , 

roztr í de ny ch do krabic s na pisy jako: „noha-z ena-australophitekus-velmi 

pe kne “ nebo „potenciona lne  vzrus ují cí  kosti“. Pr ema ale neme l c as na lezy 

zkoumat a vyrazil rovnou na chodbu. Kdyz  be z el sme rem k hlavní mu sa lu, 

uvide l na konci chodby proti rude mu sve tlu blí z í cí  se postavu tlac í cí  pr ed 

sebou velky  a te z ky  pr edme t. 

„Stu j, nebo str elí m!“ ozvalo se hutny m hlasem a na sledoval vy str el. 

No, to mi nedal moc c asu na zastavení , pomyslel si Pr ema, kdyz  mu kolem 

hlavy prole tla de lova  koule. C as jako by se zastavil, jak se Pr emovi nahrnul 

adrenalin do hlavy, a pak skoc il do první ho otvoru ve ste ne . 

Na konci ventilac ní  s achty, jí z  nekontrolovatelne  padal, jej zastavil ve tra k, 

ktery  se jej chví li pokous el rozsekat. Pak mu ale zr ejme  dos lo, z e snaha 

roztrhat Pr emovo te lo je boj s ve trny mi mly ny, a tak pod jeho vahou proste  

vypadl a i s ní m dopadl o dva metry ní z  na podlahu sklepa. Pr ema se te z ce 

zvedl ze zeme  a aby si aspon  trochu ulevil, nakopl ve tra k. Ten mu zaskr í pal v 

u strety a zu stal lez et prakticky tam, kde byl. 

Ve sklepe  panoval klid a tma. Houka ní  ze vzda leny ch vy stavní ch prostor 

sem dole halo jen velmi tlumene  a rude  sve tlo vu bec. Pr emovi bylo jasne , z e 

nahor e uz  se urc ite  srocují  policiste  a zr í zenci, aby ho nas li. Nejrads i by dole 

zu stal. Schoval by se do druhe ho dne a pak by vyuz il pr í chodu ne jake ho 

zame stnance, otevr eny ch dver í  a provozní  doby muzea. Jenz e to by ne jaky  

druhy  den musel by t. A tak Pr ema zac al horec ne  pr emy s let, co da l. 

Pr is el ke dver í m a zalomcoval klikou. Zamc eno. Okno zde nebylo z a dne . 

Jedina  cesta ven vedla, kudy pr is el... tedy pr esne ji r ec eno, pr ipadl. Jenz e jak 

vyle zt ventilac ní  s achtou? První  na pad, ktery  dostal, kdyz  uvide l vedle dver í  

kbelí k a dva gumove  zvony na c iste ní  odpadu, pr í lis  nevys el. Gumovy  zvon me l 

sice na plechovy ch ste na ch s achty slus nou pr ilnavost, ale Pr emovo te lo une st 
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nedoka zal. Ne, ani dva gumove  zvony to nedoka zaly. Pokus zaklesnout uvnitr  

repliku kostry neandrta lce a vyle zt po z ebrech vys el vnivec  take , naví c se pr i 

spolec ne m pa du s kostrou zpe t do mí stnosti os klive  pos kra bal. 

A tak mu nakonec dos lo, z e bude muset pouz í t svy ch vlastní ch sil. Jal se 

tedy s kra bat nahoru. Zjistil, z e kdyz  se zapr e za dy a koleny, doka z e se udrz et, 

aniz  by klouzal dolu . Jenz e jakmile se pokusil posunout rukama nahoru, kolena 

ztratila pr ilnavost a on se zase zr í til. 

Pak si vzpomne l na hodiny te locviku na za kladní  s kole, kde za vistive  

koukal, jak jeho silne js í  spoluz a ci lezli po tyc i jako hladoví  orangutani, zatí mco 

on me l proble m vys kra bat se ubohe  dva metry. Jednu zkus enost mu to vs ak 

dalo. Bez bot to s lo mnohem lí p. Hola  ku z e je pr ilnave js í  nez  oblec ení . Proto si 

sundal kalhoty a tric ko a dla to s kladivem si pr iva zal tkanic kou kolem pasu. 

Roztr a sl se chladem, coz  jej jes te  ví ce povzbudilo k rychle  ceste  do vyhr a ty ch 

muzejní ch prostor. Vyrazil vzhu ru, ale po metru a pu l ope t klouzal. Slezl tedy 

znovu dolu  a sundal si spodky. Zcela nahy , jen s dla tem a kladivem visí cí mi pod 

zadkem, se pomalu sunul nahoru s achtou. 

Tento pokus byl u spe s ny  a jeho hlava se za chví li dostala do u rovne  otvoru, 

jí mz  dovnitr  vpadl. Jeho pohled padl na skupinu tr í  policistu  mluví cí ch se 

siluetou muz e s kano nem. 

„R í ka te, z e jste vystr elil?“ ptal se policista. 

„Jo o o , ale jenom varovnej vy str el,“ zne la odpove ď. 

„Kano nem?“ znovu se pokusil ujasnit si informace policista. 

„Jo. Ma m por a d u postele kano n, kdyby na hodou.“ 

„A ví te, z e je to nelega lní ?“ 

„Ale to je muzejní  expona t.“ 

„Ale vystr elil jste z ne j!“ 

„No jo, ja  si ho dycky na noc nala duju.“ 

„Vz dyť byste tí m mohl ne koho zabí t!“ 

„To ne, ja  str í lí m jenom varovny  vy str ely.“ 

„Dobr e, a kde byl ten c love k, kdyz  jste str í lel?“ 

„No, byl zrovinka ta ...“ muz i zr ejme  dos lo, z e by cokoliv, co r ekne, mohlo by t 

pouz ito proti ne mu, „ta a a mhle, daleko, na konci te  chodby k da mskejm 

za chodu m.“ 

„Na druhe  strane  muzea?“ 
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„Jo.“ 

„A proc  jste teda str í lel sem?“ 

„No dyť r í ka m, z e to byl varovnej vy str el, ne?“ 

„Varovny  vy str el na druhe  strane  budovy, vedeny  sme rem od vetr elce?“ 

„Jo.“ 

Policista chví li pr emy s lel. „Dobr e, Kramlo, Vrs o, jde te se kouknout do ty 

ulic ky k z enskejm za chodku m, ať ví me, kam zmizel. My tady s pa nem sepí s eme 

protokol.“ Skupinka se zac ala rozcha zet. Teď stac ilo jen poc kat, nez  budou 

dostatec ne  daleko, a pak se vplí z it ke kalenda r i. Jenz e Pr emu uz  opous te ly sí ly. 

Jestli teď hned nevyleze, tak spadne dolu  a konec sve ta proz ije objí mají c 

potencia lne  vzrus ují cí  repliku kostry neandrta lce. A tak vyskoc il ven a rozbe hl 

se do hlavní  mí stnosti. 

Nikdo ho nezastavil. Nikdo nevystr elil. Ne, z e by byl tak rychly  nebo tak 

nena padny , ale ani zkus eny  policista nedoka z e adekva tne  zareagovat, kdyz  se 

pa r metru od ne j r í tí  noc ní m muzeem nahy  muz , za ní mz  na podlaze r inc í  

s patne  uva zane  kladivo. 

 

 Kdyz  si Pr ema Tenkra t ope t uve domil svoji existenci, pra ve  vsta val. 

Bolela jej hlava, jako by se v ní  prave  odehra val boj mezi dve ma frakcemi, z 

nichz  kaz da  nechce pr ipustit ví te zství  te  druhe . Po chví li vs ak pr esto jedna 

zví te zila a on si vzpomne l na cely  dnes ní  den. Ano, opravdu dorazil ke kameni 

a opravdu urazil jedno pole. Ale co kdyz  to bylo cele  nesmysl? Uslys el vozí k 

pos ťac ky, jak pr ejel pr es uvolne ny  pra h domovní ch dver í . Dobr e, takz e co to 

toho dne dostal za pos tu? Hm... nic. Ale byly tam inzertní  noviny. A na první  

stra nce... na první  stra nce byl obra zek pasoucí  se anorekticke  kozy na reklame  

na zaruc ene  u c innou le c bu obezity. 

Pr ema tedy ses el dolu , s bus í cí m srdcem otevr el schra nku, z ní z  na ne j 

vypadly inzertní  noviny s kozou na oba lce a do oc í  jej uder il text: „Na poj z 

travin na sní z ení  hmotnosti a chuti k jí dlu.“ Datum bylo spra vne . Dos el zpe t 

domu  a pustil poc í tac , aby se v datu ujistil. I na webu iVc era byly opravdu 

vc erejs í  novinky. Ale chce to jes te  poslední  test. 

Dos el k muzeu, aby se ujistil, z e okno, ktere  v noci vytloukl, bylo ope t cele  a 

stejne  zaprasene , jak si jej pamatoval. Zavy skal radostí . 

Ve ts inu poledne stra vil v kasinu, kde si s tuz kou a papí rem zaznamena val 
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vy herní  c í sla. Netra pilo jej, z e jej nakonec vyvedli a pohrozili mu, z e jestli 

pr ijde kdy znovu, ochutna  pe stní  medicí nu. Pr í s te  totiz  pr ijde pr ed ne kolika 

hodinami, takz e si jej nikdo nebude pamatovat. 

Vec er se vypravil k muzeu. Snaz il se ne jak le pe pr ipravit, ale nakonec dos el 

k za ve ru, z e není  co si pr ipravovat. Do s achty ska kat znovu nechce, nejleps í  

tedy bude vle zt dovnitr  jiny m oknem, ne jaky m, ktere  je blí z  kalenda r i. 

Pr ipravil si tedy kladivo, rozhle dl se kolem a pak rozbil okno a vlezl dovnitr . 

Rude  sve tlo ho oslepilo, ale ne natolik, aby si nevs iml postavy, ktera  prudce 

vstala z postele a vrhla se ke kano nu. To snad není  moz ne , pomyslel si Pr ema, 

mohl jsem si vybrat z tr iceti oken a ja  skoc í m zrovna do loz nice toho maniaka, 

co spí  s nala dovany m kano nem u hlavy! 

„Stu j, nebo str elí m!“ vykr ikl muz  a Pr ema se okamz ite  vrhnul k zemi, 

protoz e ve de l, co bude na sledovat. A opravdu, de lova  koule mu zasvis te la nad 

hlavou. To bylo jes te  blí z  nez  minule. 

„Ty magore!“ Pr ema se neudrz el a vystartoval ke str elci, „dyť jsi me  moh 

zabí t!“ Chytil jej pod krkem a pr irazil ke zdi. Bylo to snadne , byl to stary  pa n. 

„To byl jenom varovnej vy str el,“ ha jil se str elec. 

„Ja  ti da m varovnej vy str el!“ zar val Pr ema a uder il muz e do oblic eje. Ten se 

ska cel k zemi.  

„Nesimuluj, nebo ti rozkopu ksicht!“ r val da l Pr ema, kdyz  jej na hle z jeho 

sebeza chovne ho s í lenství  vytrhl zvuk houkají cí ch aut. Vzpomne l si, proc  je 

vlastne  tady. 

„Ani neví s , z e te  vlastne  zachran uju,“ ozna mil lez í cí mu zr í zenci a vybe hl z 

loz nice, pr í mo do vy stavní ch prostor. Za ní m se ale rozlete ly dver e budovy a 

ne kdo zakr ic el: „Stu j, nebo str elí m!“ Vzhledem k tomu, z e vy str el nepr is el hned 

nato, Pr ema dos el k za ve ru, z e tentokra t to nebyl s í leny  zr í zenec, ale 

opravdovy  tre novany  policista. Ať tak c i tak, teď nemohl zastavit. Be z el da l ke 

kalenda r i. Ozval se vy str el z pistole a te sne  pr edtí m, nez  urazil poslední  

polí c ko kamene, ucí til Pr ema, jak kulka te sne  minula jeho ly tko. 

 

 Ope t se probral vlez e na posteli. Teď, kdyz  neme l te lo napumpovane  

adrenalinem, zac aly se mu vracet uda losti poslední ho na sledují cí ho vec era. 

Nebylo mu z toho dobr e. To, co vec er vypadalo jako pr ime r ene  jedna ní , teď 

zdaleka tak pr ime r ene  nepu sobilo. Jiste , s í leny  zr í zenec pra ve  v tuto chví li v 
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klidu uklí zí  schody v muzeu, zcela netus e, z e byl dnes ní  vec er va z ne  zrane n, 

moz na  i zabit. Jenz e tahle vzpomí nka na budoucnost nede lala Pr emovi ani 

trochu dobr e. Az  bude pla novat akci pr í s te , musí  to zvla dnout bez ublí z ení  na 

zdraví  osob, ktere  se mu postaví  do cesty. Ne kvu li nim, ale kvu li jeho 

vlastní mu psychicke mu zdraví . 

 Spa chal za kladní  ranní  hygienu a vyrazil do banky. Tam vybral vs echny 

sve  u spory a s te mi ne kolika tisí covkami v kapse se vydal do kasina. Ochranka 

objektu po ne m nejiste  pokukovala, ale kdyz  vyta hl bankovky a sme nil je za 

z etony, byl bez omezení  pr ipus te n ke stolu s ruletou.  

Tam mu dos lo, z e se zapisova ní m c í sel obte z oval zcela zbytec ne , protoz e 

jeho za pisky samozr ejme  zu staly ve vc erejs í  variante  dnes ka a jeho notes tak 

byl zcela pra zdny . Ale nevadí , zas tak s patnou pame ť pr ece nema . Jak to bylo? 

C ervena  3, pak c ervena  36. Nebo to bylo 34? Pak 0 nebo 00, pak c erna  26, 

moz na  28, ale pak to byla jednoznac ne  c ervena  5, tí m si byl jisty . 

„C ervena  3,“ konec ne  padlo první  c í slo v r ade , kterou si Pr ema pamatoval. 

Vloz il pa r z etonu  na c ervenou, jen aby se ner eklo. 

„C ervena  23,“ ozna mil ope t krupie r. To Pr emu trochu zma tlo. Ale touhle si 

stejne  uz  pr edtí m nebyl u plne  jisty . Jestli teď padne nula, bude to v por a dku. 

„Dve  nuly!“ Dobr e, to by s lo. 

„C erna  29!“ Aha, nojo, c erna  28 tam pr ece ani není , ta je c ervena . V 

por a dku, to odpoví da . 

„Vs echno na c ervenou 5!“ prohla sil Pr ema slavnostne  a posunul z etony. 

Vs ichni okolo stolu se na ne j otoc ili a dali mu svy m vy razem najevo, jak velmi 

pochybují  o jeho dus evní m zdraví . Pr ema jim ve noval kra tky , velmi 

sebeve domy  u sme v a se sladky m oc eka va ní m stoc il pohled zpe t ke stolu. 

Krupie r lehce zakroutil hlavou a roztoc il ruletu. 

„C erna  17!“ zahla sil a shra bnul vs echny Pr emovy z etony. 

„Ale... ale... coz e?!“ pokusil se bra nit Pr ema, „jakto?“ Rozhle dl se kolem. 

Pr esve dc ení  o jeho chatrne m dus evní m zdraví  se sta le zvys ovalo. 

„No tak, pane, nede lejte proble my,“ ozvalo se za ní m z u st jednoho 

zame stnance ochranky. 

„Proble my?!“ zac al kr ic et Pr ema, „proble my?! To byly vs echny moje 

u spory!“ 

„Ano, a teď jsou pryc ,“ odpove de l mu vlí dne  zame stnanec a chytil jej za 
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paz i, trochu me ne  vlí dne , „tak ja  myslí m, z e pu jdeme, co r í ka te?“ 

„Ale tohle není  fe r! Me la padnout c ervena  5!“ 

„Vidí te, a nepadla. Tak to by va .“ Teď uz  u ne j byli dva a vlekli ho ke dver í m. 

„Ale me la!“ 

„Samozr ejme .“ 

„Va z ne ! Ja  jsem tady vc era byl a vide l jsem to.“ 

„Jiste , vc era,“ da l pokrac oval nepr í tomny m to nem zame stnanec. 

„Teda,“ Pr ema se opravil, „dneska! Ne vc era. To bylo dneska!“ 

„Ano, jiste , dnes jste tu opravdu byl.“ 

„Ne, vy mi nerozumí te! Byl jsem tady vc era, ale bylo dneska a ja  to vide l. 

Padla c ervena  5!“ 

„Samozr ejme ,“ pokrac oval da l jeden z muz u , kter í  ho vlekli, „tak zkuste 

pr ijí t zí tra, az  bude dneska, a tr eba uvidí te, z e jste vs echny sve  pení ze vsadil na 

c ernou 17.“ 

„Si tady ze me  nebudete de lat srandu!“ Pr ema ope t ztra cel rozvahu, „ja  va m 

uka z u! Ja  nejsem nikomu pro legraci!“ 

A pak dostal pr ed drz ku. 

 

 Kdyz  se vra til domu , adrenalin z ne j uz  vyprchal. Naproti tomu, 

pr erus ene  kapila ry pokrac ovaly v barvení  ru zny ch c a stí  jeho ku z e do modra. 

Nejrads i by se teď svalil na postel na levy , nejme ne  porane ny  bok, a spal. Jenz e 

nemohl. Blí z il se vec er a on musel zac í t r es it svoji vec erní  za chrannou rutinu. 

Pokusil se tedy dostat svu j oblic ej do co nejpr irozene ji vypadají cí  podoby a 

zazvonil u souseda, aby si od ne j pu jc il dla to a kladivo. Jenz e nikdo neotví ral. 

„Ten srab!“ pomyslel si Pr ema, „urc ite  me  uvide l, jak jsem zr í zenej, a 

nevylez.“ Ale co teď? Zkusil zazvonit jes te  u dvou dals í ch sousedu , ale bez 

odezvy. Napadlo ho vyrazit na r adí  koupit, jenz e vs echny pení ze stac il roztoc it v 

rulete . Mohl by ne co zastavit. Cokoliv, stejne  to pr i pr í s tí m dnes ku zase bude 

mí t. Vzal tedy poc í tac  a odnesl jej do zastava rny. Poc í tac  va z il snad metra k a 

Pr emovy ruce plne  modr in dost protestovaly, ale nedalo se nic de lat, musel to 

vydrz et. V zastava rne  dostal ne kolik ubohy ch stovek, ale to nevadilo, ví c teď 

nepotr eboval. Dobe hl tak rychle, jak to jen s lo, do blí zke ho Xuttova z eleza r ství , 

jen aby zjistil, z e je uz  zavr eno. To ho ale neodradilo. Uvnitr  se jes te  sví tilo, a 

tak zac al bus it na dver e. Po deseti minuta ch usilovne ho bus ení  se konec ne  ke 
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dver í m pr is ourala mohutna  postava a otevr ela dver e. V první  chví li byl Pr ema 

pr esve dc en, z e dostane znovu do drz ky, ale nestalo se tak. Obr zr ejme  pr i 

pohledu na jeho rozbity  oblic ej dos el k za ve ru, z e rozbí jet ho jes te  ví c by bylo 

jako nosit dr í ví  do lesa. 

„Co chces ?!“ vypustil nicme ne  velmi nas tvane  z u st. 

„Kladivo!“ odpove de l Pr ema. Bez dla ta se obejde, me l pocit, z e kaz de  slovo 

naví c by mohlo obra pr ece jen pr esve dc it, z e jeho u sta by jes te  ne jakou tu ra nu 

snesla. 

„Kladivo?“ 

„Jo, kladivo. Je to ota zka z ivota a smrti!“ 

„Jak mu z e bejt kladivo ota zkou z ivota a smrti?“ 

„Da m va m za ne j litr.“ 

„Litr? Za kladivo?“ 

„Jo.“ 

„C love c e, za to bys moh mí t ty kladiva c tyr i.“ 

„Co bych de lal se c tyr ma kladivama?“ 

„Jo, na tom ne co je,“ pokrc il rameny obr a ods oural se k rega lu m. 

„N a ky  velky ,“ zakr ic el za ní m jes te  Pr ema. 

Obr se za chví li vra til a pr edal mu pr edme t. „To je nejve ts í , co ma m. Pak uz  

jenom palice.“ 

„To je v pohode ,“ odve til Pr ema, nacpal obrovi vs echny sve  pení ze, otoc il se, 

rozbe hl se do ulice, zakopl a velmi bolestive  se rozpla cl na lavic ce pr ed domem. 

„Jo, zac í na m ve r it, z e pro tebe bude tohle kladivo ota zkou z ivota a 

smrti,“ zasma l se obr, „nebo aspon  novy  zubní  karty.“ 

 „Chytra k,“ mumlal si Pr ema celou cestu k muzeu. Kdyz  k ne mu dos el, 

na hle si uve domil, z e kvu li uda lostem dne u plne  zapomne l pla novat. Ale co, 

proste  vleze dovnitr  stejny m oknem jako minule, ale tentokra t se okamz ite  

vrhne na zr í zence, nez  ten stac í  vystr elit. Sva z e ho proste radlem a pobe z í  ke 

kalenda r i. 

Jak se rozhodl, tak uc inil. Rozbil okno, skoc il dovnitr  a okamz ite  se vrhnul 

na postel. Dopadl na matraci, jen aby zjistil, z e je na ní  sa m. V mí stnosti nebyl 

ani zr í zenec ani de lo. Pr ema se chví li rozhlí z el kolem a pr emy s lel, jak je to 

moz ne . Vedle postele lez ely na noc ní m stolku vec erní  noviny, otevr ene  na 

stra nce s nadpisem: „S í lenec riskantne  vsadil sve  z ivotní  u spory... a 
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prohra l!“ To Pr emu va z ne  dopa lilo. Jako by se mu ne kdo vysmí val. Ale aspon  

neztratí  c as dals í m bojem. Vybe hl ven z mí stnosti a be z el stejnou chodbou jako 

poprve . Vtom se ne kde vepr edu otevr ely dver e a chodbou se nesl zvuk 

napous te jí cí  toalety. Ze dver í  se vys ourala zna ma  silueta s kano nem.  

„Stu j, nebo str elí m!“ zakr ic el zr í zenec. Pr ema neva hal a zalomil to rovnou 

do s achty. Fascinace nad tí m, z e si ne kdo mu z e vozit s sebou na za chod 

nala dovane  de lo, rychle vystr í dala bolest v noze, kdyz  dopadl na podlahu 

sklepa. 

Na jeho pocitu mize rie to uz  moc nezme nilo. Proste  pa r dals í ch 

pohmoz de nin na uz  tak rozmla cene m te le. Od te to situace to aspon  znal. Svle kl 

se, pr iva zal si kladivo tkanic kou kolem pasu a vyza doval s achtu. Vyslechl 

debatu s policistou, podobnou te  pr edchozí , a kdyz  se muz i vzda lili dostatec ne  

natolik, aby me l volnou cestu, rozebe hl se ke kalenda r i. Nez  se kdokoliv stac il 

vzpamatovat, naha  postava byla u kamene, zvedla kladivo a uder ila. 

 

 Kdyz  se probral, bylo ra no, dokonce jes te  dr í v nez  minule. Chví li se 

pokous el pr emy s let o tom, co to znamena , ale k pochopení  c asoprostorovy ch 

souvislostí  mu chybe la inteligence a vzde la ní , a tak se smí r il s konstatova ní m, 

z e je to cely  „n a ky  debilní “. Bylo mu ale jasne , z e uda losti proste  nejsou stejne  

pr i kaz de m opakova ní . Jake koliv vy hody z pr edpoví da ní  budoucnosti tí m 

padají . Co tedy vu bec mu z e de lat? Den za dnem vybí rat pení ze z banky a chodit 

si je uz í t do bordelu? Kaz dy  den? Co kdyby zkusil dosa hnout ne c eho, po c em 

vz dy touz il? Jenz e po c em vlastne  touz il, krome  na vs te vy bordelu? C eho by tak 

mohl dosa hnout?  

A pak ho to napadlo... sbalit Vlnku! Zaz í t jeden den s nejkra sne js í  z enou z 

te ch mnoha, ktere  balil. Pr esve dc it sa m sebe, z e není  takovy  chuda k, z e je 

opravdovy  muz ! Tedy, samozr ejme , hlavne  ji dostat do postele, z e ano. Ne jake  

romanticke  drz ení  za ruce mu mu z e by t ukradene , kdyz  ma  zí tra sve t skonc it. 

„Ale Pr emo,“ odpove de la Lenka do telefonu, „r í kala jsem ti, z e dneska 

nema m c as. Ma m ten blok pr edna s ek.“ 

„Ja  ví m, Vlnko, ale ja  te  opravdu potr ebuju vide t.“ 

„Tak se domluví me ne kdy na pr í s tí  ty den.“ 

„Ne, Vlnko, va z ne , musí  to by t dnes, aspon  na chví li.“ 

„Ja  neví m...“ 
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„Pr ed pr edna s kou. Na chví li,“ a pak, navzdory sve mu rozhodnutí  chovat se 

dnes „jako chlap“, dodal: „prosí m.“ 

„No dobr e, kdyz  ti na tom tak za lez í ,“ povzdechla si Lenka, „tak teda ve c tyr i 

pr ed fakultou, jo?“ 

„To je skve ly ! Moc se na tebe te s í m, Vlnko.“ 

 Pr ema stepoval pr ed fakultou jako tygr chyceny  v kleci. Byl nervo zní  a 

to jedine , co zabran ovalo, aby se zhroutil, klepal se a slintal, bylo ve domí , z e 

kdyz  to pokazí , dals í  den bude mí t dals í  s anci. Lenka pr is la a nastavila tva r . 

Pr ema se ji pokusil polí bit na u sta, ale vy sledkem byl jen polibek napu l na tva r , 

napu l na nos. Lenka byla pr ekvapena , ale nedala to na sobe  zna t. 

„Tak cos mi chte l?“ zeptala se, „nema m moc c asu. Za pu l hodiny ma m první  

pr edna s ku.“ 

„Ja , no...“ Pr ema neve de l, jak zac í t, nikdy tohle neume l, „ja ... chte l jsem ti 

r í ct, Vlnko, z e ma s  moc kra sny  oc i.“ 

„Ach jo,“ Lenka se zamrac ila, „to je moc mily , ale tos mi mohl r í ct pr í s tí  

ty den, ne?“ 

„No... ja ...“ 

„Podí vej, Pr emo, jsi moc milej kluk, ale ja  se teď nechci va zat.“ Pokrac ova ní  

ve smyslu „aspon  tedy ne s tebou“ nevyslovila nahlas, ale kaz dy , kdo by vide l 

rozhovor zvenku, by to uslys el. Nicme ne , je smutny m pravidlem, z e tyhle 

nevyslovene  ve ci slys í  vz dy jen ti, ktery ch se nety kají . 

„Ale to nemusí s , jen bys to tr eba mohla zkusit. Kdyz  to nebude ono, tak to 

proste  skonc í s .“ 

„Ne, rozumí s , ja  teď nema m o nic takovy ho za jem. Chci by t proste  sama.“ 

„Ja  to cha pu, Vlnko. Ale vem si to takhle... ty stejne  ma s  urc ite  ne jaky  

potr eby, a tak. A ja  taky. Kdyz  to nebude se mnou, tak stejne  s ne ky m jiny m...“ 

„Poc kej, co s tebou nebo ne ky m jiny m?“ 

„No, jako takovy  ty ve ci...“ 

„Myslí s  sex?“ 

Do Pr emy jakoby uder il blesk, vu bec si nedoka zal tohle slovo z její ch 

ne z ny ch u st pr edstavit. 

„No... jasne , myslí m. Jakoz e ty kdyz  budes  mí t chuť, tak budes  chtí t ne koho 

a tr eba se namane ne kdo jinej...“ 

„Ja  nespí m jen tak s ne ky m, kdo se namane!“ Lenka se tva r ila uraz ene . 
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„Jasne , promin , tak jsem to nemyslel. Ale proste  pr ijde ne kdo, ale nebudu 

to ja . Stejne  tak se tr eba namane ne kdo mne , teda urc ite  se namane, ale ja  

nechci z a dnou jinou, ja  chci tebe.“ 

„Pr emo, mne  je to fakt lí to, ale pra ve  teď si nedoka z u pr edstavit... proste  

nema m takovou potr ebu... a... a sakra.“ 

Lenka upr ela zrak k osobe , ktera  se blí z ila po ceste  k nim. Byl to mlady  

muz , od první ho pohledu intous . „Ahoj Lenko,“ prohla sil, polí bil ji... na u sta! A 

ovinul kolem ní  ruce tak, jak by jen tak ne jake mu kamara dovi nedovolila. 

„A... ahoj, Pavle,“ zakoktala Lenka. 

Pavel se otoc il k Pr emovi a podal mu ruku. „Ahoj, ja  jsem Pavel. Ty jsi 

Lenc in kamara d?“ 

Pr ema mu neochotne  stiskl ruku. Beze slova. 

„Tohle je Pr ema,“ doplnila jej Lenka, „to je ten kamara d, co se mnou chodí  

na vy stavy.“ 

„Jasne ,“ usma l se Pavel, „Lenka mi o tobe  vypra ve la. To je od tebe hezky , z e 

tam s mojí  Lenkou chodí s . Me  ty její  vy stavy zoufale nebaví . A ty jsi taky ten, co 

proda va  to spodní  pra dlo, z e jo? Z toho musej bejt z ensky  u plne  vyr í zeny , kdyz  

jim pr ineses  ne co z pra ce jako da rek, co?“ zamrkal na ne j. To uz  bylo va z ne  

moc. Pr emova pravac ka vyle tla a uder ila Pavla do nosu. Pavel s bolestivy m 

vy razem dosedl na zem a drz el si nos, zpod jeho ruky tekla krev. Lenka se k 

ne mu vrhla a pokous ela se ho os etr ovat, coz  bylo v podstate  nemoz ne , protoz e 

zrane na  c a st byla zakryta  jeho rukama. Pr ema se otoc il a odcha zel krokem, 

ktery  me l pu sobit du stojne , zatí mco Lenka za ní m kr ic ela slova, u ktery ch si v 

z ivote  nedoka zal pr edstavit, z e by mohla vyjí t z její ch kra sny ch u st. 

 Tentokra t z Pr emy adrenalin nevyprchal. Dos el domu  a klepal se 

vztekem. 

„Zkurvena  kurva!“ opakoval si pro sebe celou cestu. Nepoma halo to. 

„Jenom si se mnou hra la! ‚Ví s , ja  se nechci va zat‘,“ zaimitoval Lenku, kdyz  dos el 

domu  a mohl se rozer vat naplno, „kurva! Co si o sobe  myslí , co? A ja  jí  na to 

ska c u!“ Vyta hl z lednice pivo a nalil ho do sebe, zatí mco vypous te l dals í  proud 

nada vek. Pak druhe . Tr etí  uz  v lednici nebylo. „Taky jsem si moh koupit ví c piv! 

No jasne , ale proc  jsem to neude lal? Protoz e kdyby sem pr is la n a ka  z enska  a 

vide la ví c piv, tak by myslela, z e jsem alkoholik! Ja  jsem takovej debil! Ať si 

vs echny ty pí c i trhnou nohou! Si koupí m vago n piv a vyskla da m si je az  ke 
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stropu! A vu bec, proc  si ne co vyskla da vat?! Proste  je tady rozha z u po pokoji. Si 

vs ichni myslej, z e budu celej z ivot poslouchat. Pr emo, nepr eha ne j to s pivem! 

Pr emo, vyskla dej ty piva u hledne ! Pr emo, pr ines pí c e kytky! Jim narvu ty piva 

do prdele i s te ma kytkama! Furt se pr ed ne ky m plazit! A jes te  ví c pr ed tí m 

kalenda r em! N a kej debilní  kalenda r ! Kaz dej den se znovu a znovu mrzac it, 

jenom abych urazil jedno blby  pole! Ja  jim na to seru! Nejrads i bych ho tota lne  

rozmrdal!“ 

Podí val se z okna a jeho pohled padl na blí zka  kasa rna. Ve de l, z e by si to 

me l rozmyslet, poc kat, az  se uklidní . Ale jet na vrcholu adrenalinove  vlny bylo 

zvla s tní m zpu sobem uspokojují cí . 

„Rozmrda m ho a zachra ní m sve t! To je jasny ! Rozseka m kalenda r  a nebude 

z a dnej konec sve ta! Jsem pr ece Vla dce c asu, no ne?“ 

Vyrazil ven z domu jako s í lenec. Dobe hl ke kasa rna m, pr ed vra tnicí  zastavil 

a rozhle dl se. Ostraha si jej podezí rave  prohlí z ela. Ale Pr ema neme l nejmens í  

chuť jí t tudy dovnitr . Potr eboval se jen rozhle dnout. Netrvalo dlouho a uvide l, 

co hledal. Nalevo, hned u zdi, sta l poctivy  tank, s pa sy, kulometem, a hlavne  s 

por a dny m de lem. 

Pr ema odes el od vra tnice a jal se nena padne  obcha zet zeď. Byl na ní  

ostnaty  dra t a na kaz de m rohu kamera, ale to uz  ho teď nemohlo zastavit, ne 

kdyz  byl plny  adrenalinu. Me l pocit, z e kdyby se teď zastavil, tak se zhroutí . 

Toc ila se mu hlava, bylo mu s patne  od z aludku a cely  se klepal. Ale dokud bude 

pokrac ovat v tomhle tempu, bude mí t sí lu to pr ekonat. Proto se vyhoupl na 

strom u zdi, z ne j skoc il pr í mo do klubka ostnate ho dra tu na její m vrcholu a 

rozbodany ma rukama se vyta hl nahoru. Ví c spadl, nez  seskoc il, na druhou 

stranu, ale bylo to spra vne . Pr esne  na str echu tanku, vedle vstupní ho poklopu. 

Zevnitr  vylezl mlady  voja k, ktery  se zr ejme  rozhodl zjistit, co byla ta ra na nad 

jeho hlavou zac . Nez  se stac il vzpamatovat, lez el vedle pa su a Pr ema se zaví ral 

uvnitr . 

„Poplach!“ zac al kr ic et voja k, „vetr elec v tanku!“ Pr ema, ktery  byl velky m 

fanous kem sci-fi hororu , se zasma l pr edstave  vetr elce v tanku, a dupnul na 

peda l, co me l pod pravou nohou. Stroj se, k jeho pr ekvapení , opravdu 

neochotne  rozjel. Nic podobne ho spojce c i brzde  tu ovs em nebylo a mí sto 

volantu na ne j koukaly jen dva podivne  polovolanty. Pokusil se s jední m z nich 

otoc it. Nes lo to. Z venku se ozy valy vy kr iky a be h nohou. Brzo tu uz  ne kdo 
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bude, aby ho z tanku vyta hl. Ota c ení  tedy vyr es í  pozde ji. S la pl na peda l a 

monstrum se rozjelo pr í mo proti zdi. Hledal, kde je ne co na uvolne ní  volantu. 

Ozvala se ra na a dovnitr  se maly m pru zorem vsypalo zdivo. Pr ema se tak lekl, 

z e vyskoc il ze sve ho kr esla, a krome  toho, z e se os klive  uder il do hlavy, pr ita hl 

levy  polovolant. Tank se zac al toc it doleva a da le destruoval zeď kasa ren. 

„Ty magore!“ vykr ikl ne kdo a pak zakr upal pod pa sy tanku. 

„No co,“ pomyslel si Pr ema, kdyz  zachran ujes  sve t, tak to obc as stojí  obe ti. 

Zatlac il volant do pu vodní  pozice a tank zastavil. Pr ema uvide l pru zorem, jak 

se k ne mu blí z í  skupina voja ku . Musí  to rozjet, jinak ho vyta hnou! Dupnul na 

plyn, ale tank jen zar val a poposkoc il... tedy pokud se ovs em u tanku da  mluvit 

o ne c em jako ska ka ní . 

„Dobr e,“ r ekl si Pr ema nakonec, „tak se budu toc it, ale aspon  me  

nechyte j,“ a ope t pr ita hl volant. Tank se zac al zbe sile toc it dokola.  

Pr ema po chví li zjistil, z e mí ru ota c ení  ovla da  tí m, jak daleko volant 

vyta hne. Jak stroj otoc it doprava, neve de l. Chví li pr emy s lel, z e by mohl zkusit 

druhy  volant, ale nakonec se rozhodl, z e nebude riskovat a zu stane u toho, co 

zna . Zahy bat por a d lehce doleva není  takovy  proble m, jen to chce obc as vzí t to 

dokola u plne  a pak srovnat do spra vne ho sme ru. 

A tak se vydal na cestu. Pru zor i periskop mu povolovaly dost minima lní  

vy hled, ale stac ilo to k tomu, aby trefil k muzeu. Orientac ní  smysl me l slus ny . 

Nechal volant jen velmi lehce vytaz eny , takz e jel ví ceme ne  rovne , a jal se 

zkoumat ovla da ní  de la. Zde me l, na rozdí l od r í dí cí ho panelu, vy hodu, protoz e 

byly ovla dací  prvky de la pome rne  slus ne  popsa ny. To by neme lo by t te z ke . 

Ostry  na raz uder il do pance r ova ní  tanku. Pr ema otoc il periskopem, ale nic 

nevide l, jen utí kají cí  lidi a policejní  auta, ktera  ho sledovala stejne  hlemy z dí  

rychlostí , jakou jel on. Pak ale vyhle dl pru zorem a uvide l vrtulní k, v jehoz  

dver í ch byl zasedly  voja k s houfnicí . 

„Ja  va s zachran uju, vy idioti!“ rozc iloval se Pr ema a namí r il de lo, jehoz  

periskopem vide l i nahoru. Vystr elil. Zpe tny  ra z mu ma lem rozs melcoval 

varlata, ale pr esto jej vy sledek naplnil zvla s tní m sladky m vzrus ení m. Vrtulní k 

se rozprskl a jeho kusy teď v ohnive  zme ti padaly k zemi pr í mo pr ed tank. 

„No co,“ pomyslel si Pr ema, „kdyz  ma m zachra nit s est miliard, na pa r 

obe tech po ceste  nesejde.“ Znovu vystr elil. Jen tak, nazdar bu h, pro za bavu. 

Budova kousek od ne j se zr í tila. 
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„Ale dost legrace,“ r ekl si pro sebe, „musí m splnit u kol.“ 

Dorazil k muzeu, aniz  by se ho kdokoliv dals í  pokusil zastavit. Zr í zenec, 

ktery  spa val s de lem u postele, pra ve  zamykal dver e. 

„Tomu ty r í ka s  de lo?“ vzpomne l si Pr ema na hla s ku z jednoho sve ho 

oblí bene ho filmu, „tohle je de lo!“ a odpa lil dver e, zr í zence i celou pr ední  ste nu 

do nebytí . Ruda  sve tla sví tila, alarm houkal, ale teď to Pr emu ani trochu 

neznepokojovalo. Teď me l tank. Chodby byly u zke , ale ani to pro ne j 

nepr edstavovalo proble m. Protoz e me l tank. Proboural se az  do hlavní  vy stavní  

mí stnosti a zastavil. Usma l se na veliky  ka men pr ed sebou: „Tak, kalenda r í ku, 

ty sis myslel, z e me  budes  ovla dat, co? Tak uvidí me, kdo z na s dvou je tady 

opravdu Vla dcem c asu!“ 

C ekal, z e se ne co stane. Z e se tr eba objeví  Kleptokrafal, ktery  zac ne 

z adonit, aby nenic il jeho kalenda r . Ale z a dna  odpove ď nepr is la. Jediny  zvuk, 

ktery  teď slys el, bylo houka ní  alarmu. No co, aspon  to bude jednodus s í , 

pomyslel si, nastavil de lo a rozpra s il kalenda r  na tisí c kousku . 

 

Kdyz  se probral, sví tilo ranní  slunce, ale on se nenacha zel ve sve m pokoji. 

Sta l na pahorku kdesi v lesí ch, a co ví c, kolem byla spousta lidí . Jedine  slovo z 

toho, co volali, ktere mu rozume l, bylo „Kleptokrafal!“ 

„Tak schva lne , jestli myslej me ,“ pomyslel si Pr ema a rozhle dl se kolem, zda 

uvidí  nasupene ho boha, chystají cí ho se srazit jej svy mi blesky. Ale byl tu jen on 

sa m a... a pr esne  takovy  ka men jako ten, na ne mz  byl vytesa n kalenda r . Jenz e 

teď byl pra zdny . Pr ema me l pome rne  dlouhe  vedení , takz e jes te  notnou chví li 

necha pal, kde je, a hlavne  kdo je. Dos lo mu to az  ve chví li, kdy mu nejblí z e 

stojí cí  Mayove  strc ili do ruky dla to a kladivo. 
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5. Když nahoře je dole 

Martin Strnad 
 
 

„Soudruhu,“ ky vl mi na pozdrav druhy  technik vy roby, kdyz  ves el dver mi. 

„C est pra ci,“ odpove de l jsem mu a vysekl obrovsky  u sme v ke kamer e nad 

vstupní mi dver mi. 

Soudruh spolupracovní k na me  mrkl nauc eny m zpu sobem. „Kafe?“ 

„Ne, de kuji, svu j dnes ní  pr í de l ka vy jsem jiz  vyc erpal.“ 

„Ranní  pta c e da l doska c e,“ pronesl uz  ne tak zvesela, kdyz  si na dno 

plechove ho hrnku nale val hustou tekutinu ze dna era rní  konvice. 

„Samozr ejme . Jinak bychom pr ece nedosahovali pla nu s takovy m 

pr edstihem, jako se na m to dar í  jí z  tr etí m rokem,“ snaz il jsem se udrz et 

pozitivní  to n. 

Pr ivone l ke sve  ka ve  a s tichy m povzdechnutí m ji vs echnu vypil jediny m 

lokem a rychle s viditelny m odporem polkl. „Zajiste ,“ dodal, pras til svy m 

plecha c kem o stu l a posadil se k  pracovní mu panelu. 

„Copak, soudruhu, s patne  jsi se vyspal?“ zac al jsem zjis ťovat, proc  je kolega 

tak neblaze nalade n. 

„Tak ne jak,“ broukl my m sme rem. 

„S patne  sny?“ nevzda val jsem se. 

„Soudruhu,“ oslovil me  ope t s tí m odevzdany m povzdechem, „nech to 

prosí m plavat.“ 

Respektoval jsem jeho pr a ní , i kdyz  to nebylo v souladu s regulemi 

vydany mi stranou na te ma vztahu  na pracovis ti. Regule jasne  nar izovaly zjistit, 

proc  nejsou kolegove  pozitivne  nalade ni, a pr í padne  podezr ele  du vody ihned 

hla sit. Podobne  na lady mí val docela c asto a vz dycky se z toho dostal, takz e 

jsem usoudil, z e jako vz dy je zbytec ne  to hla sit – na tura je na tura. 

Sme na jinak ubí hala ten den velmi hladce. Nedos lo na z a dne  komplikace, 

nepr is ly specia lní  poz adavky ani hla s ení  o nedostatku materia lu. Na konci dne 
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jsem odcha zel do sve  spací  ko je s pocitem uspokojení , ba dokonce hrdosti – 

nas e odde lení  nejenom pr ekroc ilo stanovenou kvo tu, ale take  donutilo 

pr ekroc it kvo tu jina  odde lení . K c emu by na m byly pra zdne  konzervy, z e? Je 

sice pravda, z e soudruzi v agra rní m odde lení  pracují  s mnohem omezene js í mi 

prostr edky, ale jestli je potr eba ne kterou c a st bunkru rozs í r it, pak jsou to pra ve  

zeme de lske  prostory, a alespon  tak da va me soudruhu ministrovi pro pla nova ní  

vy roby na me t k pr emy s lení . Konec koncu , materia lu  take  není  nazbyt a 

prostory vyte z ene  kolem zdí  nas eho podzemní ho domova lze pr ece da l vyuz í t 

na pe stova ní  plodin, vyvinuty ch soudruhy z vy zkumne ho odde lení , schopny ch 

ru st tak hluboko pod zemí .  

Za uplynule  me sí ce jsme dostali hned ne kolik oficia lní ch pochval za 

opakovane  u spe chy a efektivní  zrychlení  i zkvalitne ní  vy roby. Svou pra ci ma m 

ra d. Nikoho ze soudruhu  a soudruz ek, kter í  dnes a denne  pouz í vají  nas e 

vy robky, pravde podobne  nikdy nenapadne, jaka  je vy roba takove  

potravina r ske  plechovky ve da. Vyjí t s recyklovany mi materia ly a s tí m, co 

soudruzi u derní ci vyte z í  z pu dy kolem ste n bunkru, není  nic snadne ho. Rade ji 

nemyslet na vs echny proble my s rafinací , k na m se to dosta va  uz  v 

pr ipravene m stavu. O to snazs í  je by t jedinou vy robnou pr ekrac ují cí  pla n o 

cely ch tr icet procent. 

Vec er pr ed vec erkou jsem se se vs emi sousedy potkal ve spolec enske  

mí stnosti nas eho bloku u vysí la ní  televizní ho zpravodajství . Jeden by r ekl, z e v 

jedine  uzavr ene  budove , pravda pone kud nadme rny ch rozme ru , by nebylo 

ne co jako centralizovane  televizní  zpravodajství  potr eba, vz dyť se spolu s 

ostatní mi soudruhy a soudruz kami potka va me kaz dy  den a hovor í me o 

aktua lní m spolec enske m i politicke m de ní , naví c vs echny akutní  zpra vy 

dosta va me skrze komunikac ní  rozhraní  zabudovane  ve vs ech mí stnostech. Z 

kaz dodenní ho setka ní  u televizní  obrazovky se nicme ne  stal zvyk, uda lost, pr i 

ktere  se pra ve  vs ichni soudruzi a soudruz ky z jednoho obytne ho bloku 

potka vají , pote  co se vs ichni vra tí  ze svy ch pracovis ť. Spolec ne  povec er í me, 

dozví me se, co nove ho se uda lo be hem pracovní ho dne mimo nas e pracovis te , 

vs e prodiskutujeme a pr í padne  si zahrajeme ne jakou tu spolec enskou hru.  

„Jsou tu vs ichni?“ zazne l dotaz kulturne  politicke ho referenta sa lem 

s umí cí ch hlasu . Vs ichni najednou ztichli jako jeden muz . „Nechybí  

nikdo?“ rozví jel soudruh referent svou ota zku. Sta le se nikdo neozval. „Dobra  
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tedy,“ ztis il svu j hlas, „takz e soudruh Nova k?“ 

„Zde!“ dal o sobe  soudruh Nova k ihned ve de t. 

„Soudruz ka Hrda ?“ 

„Zde!“ 

Postupne  pros el cely  jmenny  seznam obyvatel nas eho bloku, aby tak, jako 

kaz dy  den, ove r il, zda jsou vs ichni v por a dku a nikdo nechybí , pak dal pokyn, 

abychom se ser adili u vy dejní ho oky nka. K vec er i se poda valo c evabc ic i s 

bramborem, ochucene  cibulí , hor c icí  a c ervenou r epou, jako pr edkrm po rkova  

pole vka. Nikdy jsem si nebyl jisty , kde soudruzi potravina r i berou tady v 

podzemí  maso a ani jsem nikdy nedostal pr í lez itost to zjistit, v nas em bloku 

nikdo zame stnany  v tomto odde lení  nebydlel. Pravde podobne  podobny m 

zpu sobem jako plodiny, ktere  pe stovali pod ume ly m osve tlení m. 

V poklidu jsme povec er eli, ope t se ser adili na vra cení  na dobí  a pak se 

konec ne  usadili, hledí ce k velke  televizní  obrazovce. Ta se rozza r ila na sekundu 

pr esne  a rozehra la melodii ze zne lky vec erní ch televizní ch novin.  

„Ví ta me soudruhy a soudruz ky protijaderne ho krytu Sve t u vec erní ch 

uda lostí . Je str eda 3. listopadu roku dvaca te ho první ho. Nejdr í ve pr ehled 

zpra v,“ zac al nauc ene  fra zovat hlasatel. 

„Nas i u derní ci ope t pr ekrac ují  pla n, raz ba novy ch prostor te me r  u konce, 

nova  ustanovení  strany schva lena, kulturní  odde lení  pla nuje oslavy.“ Vs e 

ilustroval kra tky  sestr ih za be ru  z ru zny ch mí st nas eho bunkru. Nakonec vs e 

uťali dals í  zne lkou a kamera ope t spoc í vala na tva r i hlasatele. 

„23. patro, soudruzi z obalovy ch za vodu  dnes ope t pr ekroc ili pla n o cely ch 

30 procent a nastavují  tak unika tní  rekord dnu  vy roby se stabilní m ru stem 

vy robní  kapacity.“ Na obrazovce jel sestr ih ilustrac ní ch za be ru  z nas í  pracovní  

ko je a z automatizovane  vy robní  linky a ja  se dmul py chou. Sa m jsem ji pr ece 

kaz dy  den upravoval a ladil, zatí m bez jedine  chyby. 

„40. patro, soudruzi z hornicke  briga dy jiz  te me r  dosa hli konce raz by 

novy ch prostor vne  pla s te  bunkru, brzy budou moci soudruzi agra rní ci osí t 

novou pu du a blahobyt nas eho socialisticke ho zr í zení  bude da le 

vzkve tatm“ Za be ry us mudlany ch horní ku , jak sklí zí  sve  pracovní  na r adí  a 

parkují  stroje na konci sme ny. 

„3. patro, u str ední  vy bor strany dnes schva lil nova  ustanovení  mí r í cí  k 

rychlejs í mu znovuvybudova ní  socialisticke ho sta tu pote , co nas e vnouc ata 
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opustí  bezpec í  nas eho krytu. Do r ady novy ch vyhla s ek patr í  napr í klad sní z ení  

pr í de lu  cukru, posunutí  noc ní  hodiny tak, aby se pracují cí  soudruzi a 

soudruz ky de le a le pe prospali a mohli odva de t jes te  vys s í  vy kony, zvy s ení  

pr í de lu  ka vy a dals í  drobne  zme ny v pla nova ní  produkce v na sledují cí m 

období .“ Vs e doprova zely za be ry z jednací  sí ne  UV KSC , kde vedoucí  osobnosti 

nas í  spolec nosti rozhodovaly o vs eobecne m blahobytu a budoucnosti. 

„5. patro, protoz e se pomalu blí z í  21. vy roc í  nas eho velke ho socialisticke ho 

ví te zství , nasta va  c as pla nova ní  oslav na poc est tohoto slavne ho triumfu. 

Pr ipomen me si uda losti, ktere  vedly k nas emu u stupu pod zemm“ Na 

obrazovce se objevily za be ry evakuac ní ch autobusu  pr iva z ejí cí ch první  vlny 

obyvatel bunkru. Vystras ene  oblic eje, vojensky  dozor a dlouha  fronta ne kam 

do tmy dlouhe ho tunelu. „Byly to dny plne  u trap a te z ke ho louc ení  s domovem, 

s blí zky mi, s ve cmi, ktere  jsme vs ichni milovali, Ale nebylo jine  cesty. 

Pr isluhovac i imperialisticky ch s tva c u  a provokate ru  se vrhli do krvez í znive ho 

a podle ho u toku ze za lohy na nas i blahobytnou socialisticky demokratickou 

republiku.“ Za be ry na dav demonstrantu  sunoucí  se dlouhou ulicí . „Pr ekvapili 

na s, zaskoc ili nas e ozbrojene  sloz ky mnoz ství m agentu  v srdci be z ne ho 

de lne ho lidu.“ Za be ry na ustupují cí  policejní  linii z Va clavske ho na me stí . 

Sa m jsem me l tu dobu v z ive  pame ti. Jako by se to stalo vc era. Klidna  noc, 

bezesny  spa nek, kdyz  najednou se rozr inc í  zvonek. Jdu rozespaly  otevr í t. Za 

dver mi na me  vyde s ene  hledí  ne kolik sousedu  a policejní  du stojní k, da va  mi 

pokyn k sebra ní  evakuac ní ho zavazadla. Rychle se oble ka m, beru pr edem 

pr ipraveny  kufr í k a odcha zí m se skupinou. Pr ed domem c eka  autobus, vs ichni 

naseda me, uvnitr  na na s hledí  ne kolik dals í ch vyde s eny ch oblic eju . Cestou 

zastaví me u ne kolika dals í ch panelovy ch domu , dokud se nezaplní  vs echna 

sedadla, a pak dlouha  cesta tmou, vyjí z dí me z Prahy, ne kam do lesu . Vs ude 

kolem je temnota, nemí jí  na s z a dna  jina  auta. Pak najednou zastavujeme, na 

mí ste  je uz  ne kolik dals í ch autobusu  a vojensky ch vozidel. Tvor í  se fronta, lide  

jsou legitimova ní  a posí la ní  dlouhou frontou kupr edu. Nez  jsem se nada l, sede l 

jsem ve sve  nyne js í  spací  ko ji a centra lní m rozhlasem s la zpra va o 

socialisticke m ví te zství  a uzavr ení  se od okolní ho sve ta znic ene ho 

imperialisticky mi provokate ry. 

„... a navrch na to vs echno, nad rozvrat nas í  spolec nosti, zfanatizova ní  

nas ich mlady ch obc anu  a rozs lapa ní  sve tle  socialisticke  budoucnosti, znic ili 
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vs e, co jsme vybudovali a vrhli na nas e vy sostne  u zemí  tu nejhors í  zbran  ze 

vs ech – jadernou pumu.“ Zazne la teskna  hudba a na obrazovce se objevily 

za be ry krajiny znic ene  obrovsky m vy buchem, budovy v plamenech pobor ene  

tlakovou vlnou o obrovske  sí le, okolí  poseto troskami rozz haveny mi dobe la 

mnoha poz a ry. „Ale socialismus pr ez il a zví te zil!“ Za be ry be z ne ho z ivota uvnitr  

bunkru. Usme vave  oblic eje soudruz ek, soustr ede ne  vy razy pracují cí ch 

soudruhu . „Budova ní  socialismu neustalo, zatí mco kapitalismus zahubil sa m 

sebe!“ Kra tka  pr esta vka, ne kdo v mí stnosti zac al tleskat. Kulturní  referent. 

Ihned se pr ipojili ti sedí cí  nejblí z e, pak dals í  a dals í , az  cely  sa l tleskal. Pak se 

ozvala hymna, vs ichni jsme povstali jako jeden muz , hledí ce kamsi vzhu ru k 

betonove mu stropu.  

Hymna skonc ila, vs ichni se ope t posadili a zpravodaj pokrac oval: 

„Pr ipravili jsme se na podly  u tok, vybudovali si vlastní  u kryt, o ktere m z a dny  

imperialisticky  s tva c  neve de l. Mu z eme na sebe by t hrdí , neboť nas e de ti a de ti 

nas ich de tí  sklidí  ovoce nas í  spolec ne  snahy!“ Obrazy usme vavy ch de tí  ve 

s kolní ch lavicí ch mí stní  s koly pr i obc ansko-socialisticke  vy chove . 

„Abychom si pr ipomne li pra ve  toto slavne  ví te zství  socialismu, chysta  

kulturní  odbor UV KSC  oslavu, na ktere  budete moci vide t rozmanity  kulturní  

program, ochutnat ty nejlahodne js í  pochutiny z nas ich potravina r sky ch za vodu  

a pocí tit alespon  malou kapku toho, co budou zaz í vat de ti nas ich de tí , okusit 

plody nas í  spolec ne  pra ce!“ 

Mí stnost srs ela nads ení m a oc eka va ní m. Vs ichni me li ra di oslavy 

socialisticke ho ví te zství . Byl to jeden z ma la dnu , kdy se pr erus il pravidelny  

kolobe h pra ce a spa nku, byl to den setka va ní  se nejen mezi bloky, ale i mezi 

patry, den poc etí  ve ts iny nas ich de tí . A do oslav zby valy pouhe  dva ty dny. 

Kdyz  zpravodajství  skonc ilo, rozde lil se dav na ne kolik hlouc ku . Ne kter í  

va s nive  diskutovali o novy ch regulí ch schva leny ch UV KSC , jiní  v poklidu hra li 

spolec enske  hry, dals í  si zase spr a dali pla ny na oslavu socialisticke ho ví te zství . 

Mezi tí m vs í m proplouval kulturní  referent a ne kolik jeho spolupracovní ku . 

Kaz dy  se posadil k jine  skupine  a plynule se zapojil do diskuze. 

Ja  se sousedy rozehra l C love c e nezlob se, nas i oblí benou hru. 

Kdyz  jsme skonc ili, byla uz  ve ts ina spolec nosti na odchodu. Aby taky ne, 

blí z ila se vec erka, kdy zhasnou vs echna sve tla a z a dna  za suvka uz  nevyda  ani 

jediny  volt.  
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Dals í  den, dals í  vy zva k pr ekroc ení  pla nu, dals í  krok pro socialismus 

nezastavitelne  pochodují cí  k ví te zství . Sme na probí hala, jako kaz dy  den. 

Provedl jsem ranní  kontrolu vy robní  linky. Tu jsem ne co uta hl, tu vyme nil c i 

nabrousil os oupanou souc a stku. Kdyz  se linka rozjela, sledoval jsem na 

obrazovce první ch pa r kusu , jak na pa s pr ijí z dí  velky  pla t plechu, pak se jej 

zmocní  automatizovany  lis, nu z ky a dals í  tvarovací  na stroje. A pak mi ne kdo 

poklepal na rameno. 

Byl to soudruh kolega.  

„Ne kdo za tebou pr is el...“ sde lil mi s vyde s eny m vy razem v oc í ch. Ne kdo? 

Kdo by pro me  teď chodil? Vs ichni jsou na sme ne , v pru be hu pracovní  doby 

nikdo neopous tí  pracovis te . Buď se ne co pokazilo – jak by mohlo? Sa m jsem 

vs echno kontroloval – nebo … nebo … ne kdo shora! Blesklo mi hlavou, zatí mco 

jsem mlc ky hlede l na soudruha kolegu. 

„C est pra ci,“ poda val mi ruku u r ední k, ktery  se objevil, jakmile kolega 

ustoupil stranou, „mu z ete jí t s na mi?“ 

Zava hal jsem a pohle dl na kolegu. Ten poky val hlavou. „Myslí m, z e chví li to 

tu zvla dnu sa m,“ poznamenal. 

„Samozr ejme ,“ poddal jsem se, jes te  nez  jsem pustil ruku nezna me ho 

soudruha. Nebo snad on c ekal s pus te ní m me  ruky, nez  mu odpoví m? 

Nebyl sa m, jak jsem zjistil ihned po opus te ní  pracovní  ko je. Cestou na s 

doprova zela ostraha.  

„Jiste  ví te, jak du lez ity  je pro na s va s  za vod, z e?“ zapr edl hovor, zatí mco 

jsme kra c eli chodbou k vy tahu. 

„Ano.“ 

„Vas e pra ce poma ha  zajistit pr í sun potravy do budoucna a pro pr í padne  

pohotovostní  sce na r e, jste jeden z nejklí c ove js í ch zame stnancu  na vas em 

patr e.“ 

„Ale to snad … na co by byl obal bez obsahu, z e?“ 

„Nemusí te by t tak skromny .“ 

„Ne …?“ byl jsem zmaten. 

„Potraviny moc dlouho nevydrz í  bez zakonzervova ní , to pr ece vy ví te 

nejle pe.“ 

„Zajiste .“ 
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„No vidí te, naví c va s  za vod tlac í  na potravina r skou produkci, ktera  ma  co 

de lat, aby s va mi udrz ela krok!“ 

„De kuji.“ 

Dorazili jsme k vy tahu a zac ali stoupat. Kdyz  jsme se dostali k pa te mu 

patru, dos lo mi, z e tohle nemu z u bra t na lehkou va hu, byli jsme v c a sti bunkru, 

kam mu z ou jenom ti nejvy s e postavení . 

„Prosí m,“ uvedl mne mu j pru vodce do mí stnosti. 

Stu l, dve  z idle. Ostraha se postavila do rohu  ke dver í m. 

„Posaďte se, prosí m,“ pr isunul mi hostitel z idli. 

„De kuji,“ usadil jsem se. 

U r ední k se posadil naproti mne . „Pa nove , mu z ete na s na moment nechat o 

samote ?“ Oba stra z ní  se sebrali a opustili mí stnost. 

„Co … co se de je?“ odhodlal jsem se konec ne  zeptat. 

„Nemusí te se nic eho ba t soudruhu, jste vzorny  pracovní k!“ 

Pr ivedl me  sem jenom, aby me  pochva lil? Pr emí tal jsem mlc ky. 

Naklonil se pr es stu l az  ke mne . „... ma m pro va s ne co velmi du lez ite ho 

soudruhu,“ pronesl tajemne . 

Pozvedl jsem oboc í . 

Zas a tral v kapse a vyta hl balí c ek. „Tady,“ poloz il jej na stu l. 

„O co jde, soudruhu?“ 

„Jen se podí vejte.“ 

„Mohu?“ ujistil jsem se pro jistotu znovu. 

„Samozr ejme , jen se nestyďte.“ 

Zac al jsem rozbalovat balí c ek. Ne kolik vrstev papí ru. Proc  tolik ply tva ní , 

napadlo me . Papí r je v bunkru docela vza cna  surovina. Kdyz  jsem se konec ne  

dostal dovnitr , drz el jsem v rukou c irou lehkou na dobu. Byla me lka  a kryt 

drz ely c tyr i spony. Uprostr ed krytu byl jaky si ventil. Va ha cele  te  schra nky 

nebyla vys s í  nez  pa r gramu . Cele  to pu sobilo jaksi cize, jako by to nepatr ilo do 

krytu. 

„Co je to?“ zeptal jsem se nakonec. 

„Vas e budoucnost!“ prohla sil slavnostne  u r ední k. 

„Necha pu...“ 

„Budoucnost obalove ho za vodu, soudruhu.“ 

Neusta le jsem tu schra nku zkoumal. Byla lehka  a ohebna . Nes lo mi do 
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hlavy, z e ne co takove ho mu z e uchovat potravinu poz ivatelnou tak dlouho jako 

klasicka  plechovka. A ten materia l! Byl to plast, ale zcela jiny , nez  jsem kdy v 

z ivote  vide l. „Kde jste to vzal?“ ota zal jsem se nakonec. 

„To není  du lez ite  soudruhu. Hlavní  je, z e od va s oc eka va me pr í pravu 

vy robní  linky pro podobne  potravina r ske  schra nky.“ 

To me  zaskoc ilo. „To ale znamena  z e-“ 

„Z e dostanete k dispozici nove  prostory, lidi i vybavení .“ 

„A co stara  linka?“ 

„O tu se uz  nemusí te starat.“ 

„Dobra  tedy, mohu?“ uka zal jsem na pr edme t hlavní ho za jmu, ktery  jsem 

mezi r ec í  odloz il na stu l. 

„Samozr ejme , vezme te si jej,“ posunul schra nku po stole ke mne , „ale pozor, 

jde o tajny  projekt!“ 

„Samozr ejme ,“ odve til jsem a jal se pr edme t ope t balit do papí ru . 

„Nemusí te se ovs em ba t, pr ide lí me va m novou spací  ko ji v odde lení , ktere  

spada  pod vy zkumne  za vody.“ 

„Aha, takz e?“ 

„Takz e me  na sledujte...“ 

 

Zavedl me  k vy tahu a sjeli jsme do 15. patra. Pr i vy stupu z vy tahu na s 

legitimovala ostraha. Kdyz  jsme dorazili do me  nove  spací  ko je, uz asl jsem. 

Vs echno uvnitr  vypadalo  u plne  stejne  jako v me  stare  ko ji, jako bych ji pr ed 

minutou opustil. 

„Obdivuhodne , coz ?“ mrkl na me  u r ední k. 

„Soudruhu, jak je to moz ne ?“ 

„Co ja  ví m?“ a s te mi slovy mne nechal samotne ho. 

Celou noc jsem pr emí tal o onom pr edme tu, prohlí z el ho ze vs ech stran, 

studoval jeho stavbu a v hlave  si konstruoval chemicke  vzorce materia lu , ze 

ktery ch je vyroben. Nad ra nem se mi dokonce zda l sen o vy robní  lince, ktera  

chrlí  jednu podobnou schra nku za druhou. 

Probudit me  pr is el mu j novy  kolega. Pr edstavil se jako soudruh Kr í z . Me l 

na sobe  zcela odlis nou uniformu, nez  na jakou jsem byl zvykly , druhou me l na 

ramí nku v ruce. 

„Pry  ma te stejnou velikost, soudruhu, tak jsem byl poz a da n, abych va m 
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doc asne  zapu jc il svou  za loz ní  uniformu, nez  ze skladu vydají  dals í  pro va s.“ 

„De kuji,“ nechal jsem ho chví li c ekat, nez  jsem se oble kl a provedl za kladní  

ranní  hygienu. 

Pak jsme se vydali chodbou. Oba v bí ly ch pla s tí ch s tmave  modry mi 

blu zami a kalhotami, jako dva le kar i. On vedl, shoví vave  jsem mu da val krok 

dva napr ed, abych pr edes el trapne  vza jemne  sra z ce na ne ktere  kr iz ovatce 

chodeb. 

„Hodne  jsme o va s slys eli, soudruhu,“ zac al po chvilce konverzovat. 

„Opravdu?“ 

„Ano. Copak va m to nikdo ner ekl, soudruhu? Jste jední m z nejvy konne js í ch 

pracovní ku  v cele m bunkru.“ 

„Jenom de la m svou pra ci, jako my vs ichni, soudruhu.“ 

„Ale jak, soudruhu, jak!“ 

„De kuji za uzna ní , ale myslí m, z e nemusí te...“ 

„NE-“ pr erus il me  ra zne , „kaz dy  soudruh, ktery  svou pra ci odva dí  tak 

uka zkove , jako vy, si pochvalu zaslouz í , je mi az  trapne , z e toto povy s ení  jsme 

va m mohli zar í dit az  nyní .“ 

„Ja  … moc va m de kuji, soudruhu, ale sta le neví m, o co jde.“ 

„Brzy se dozví te.“ 

To uz  jsme konec ne  vcha zeli na me  nove  pracovis te . Na rozdí l od 

stí sne ne ho kamrlí ku me  dosavadní  pracovní  bun ky a vu bec cele  vy robní  linky 

vme stnane  do prostor tak maly ch, z e mí sty bylo pr i prohlí dce linky potr eba 

le zt po c tyr ech, byla tato mí stnost obrovska , jako samotny  vesmí r. Vyvedl me  

po schodech nahoru do r í dí cí  centra ly.  

„Tak jsme tady,“ uka zal paz í  kolem sebe, „zde je nas e spolec ne  pracovis te .“ 

Prohle dl jsem si prostornou mí stnost. Ne kolik era rní ch panelu , tlac í tka 

jes te  nepopsana , nikde ani zrnko prachu, vs echny obrazovky sví tily c istotou. 

Pohle dl jsem oky nkem dolu , az  jsem skoro dostal za vrať. 

Vs iml si me ho zmatení . „Jen klid, soudruhu, vs e je pr ipraveno pro va s  velky  

projekt. Zac neme pe kne  od pí ky. R ekl bych pr í mo na zelene  louce, ale to si 

bohuz el zatí m dovolit nemu z eme,“ usma l se vlastní mu vtipu. 

„Ale jak? Kde zac í t?“ 

„Na kreslí cí m stole, samozr ejme ,“ otevr el podlouhla  dví r ka a vysunul ze zdi 

velke  ry sovací  prkno, „materia l jsme jiz  analyzovali, takz e nutnost chemicke  
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laborator e odpada . Od va s, soudruhu, oc eka va me na vrh modula rní  a vysoce 

efektivní  vy robní  linky.“ 

„A materia ly? Vy stavba? Soudruhu, ja  z iji v domne ní , z e prakticky vs echny 

stavební  i vy robní  materia ly jsou v bunkru vysoce cene ne , stejne  tak pracovní  

sí la.“ 

„Ano, v tom ma te pravdu, soudruhu. Stejne  tak je vas e nada ní  a hlavne  va s  

cí l. Vy stavbu zar í dí  stavební  odbor, ktery  na m v brzke  dobe  vyc lení  pracovní  

skupinu, a co se materia lu  ty c e... mu z ete jes te  jí t se mnou?“ 

Pr is li jsme na druhou stranu haly – myslel jsem, z e to slovo jiz  nikdy v 

z ivote  nepouz iji – kde se chopil madla trc í cí ho ze zdi a s na mahou odsunul 

velka  vrata. Odhalil mi tak kompaktní  pr í stroj s pr í vodem odne kud zespoda, 

vy vodem pr ipraveny m k napojení  do nas í  budoucí  linky a odvodem, zr ejme  

spalin, sme rem vzhu ru do stropu. 

„Rafinace?“ 

„Pr esne  tak soudruhu. Vidí m, z e jsme se ve va s nezmy lili. Soudruzi, kter í  

vystave li tento na s  bunkr, ve de li moc dobr e, co de lají . Pr í mo pod ní m se totiz  

nacha zí  nejve ts í  zna me  loz isko ropy na u zemí  C eskoslovenske  socialisticke  

republiky. Tento projekt a nejen on z tohoto loz iska ma  c erpat vy robní  

prostr edky.“ 

„Takz e takovy ch rafinac ní ch jednotek ma me ví ce?“ 

„Ano,“ usma l se, ale dals í  informace mi o tom nepodal. 

„Jes te  ne co dals í ho, co bych me l ve de t?“ 

„Samozr ejme  soudruhu, chemicke  sloz ení  jednotlivy ch dí lu  nas eho 

vy robku. Ale to jiz  najdete zaloz ene  v kartote ce,“ uka zal sme rem vzhu ru k 

me mu nove mu pracovis ti. 

Byl jsem ohromen. Nikdy jsem neuvaz oval o vy robní  lince tí mto zpu sobem. 

Vz dy to pro mne byla hotova  ve c, zar í zení , ktere  je da no a ktere  lze pouze do 

urc ite  mí ry upravovat a vyleps ovat, nikoliv vs ak kompletne  me nit. A nyní  ma m 

moz nost vybudovat celou novou vy robní  linku dle svy ch pr edstav. Do pra ce 

jsem se pustil s nads ení m objevitele novy ch sve tu . Prostudoval jsem pla ny nas í  

rafinac ní  jednotky a navrhl jsem ne kolik vyleps ení , chemicke  sloz ení  nas eho 

budoucí ho vy robku vyz adovalo ve ts í  pr í sun materia lu pr i mnou 

napla novane mu mnoz stevní mu vy stupu. U na vrhu jsem tra vil nejeden pr esc as, 

ktery  jinak nebyl povolen nejenom kvu li nutnosti spolec ne ho posezení  u 
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televizní ho zpravodajství , ale hlavne  kvu li noc ní  hodine , kdy se prakticky 

vypí na  pr í sun energie do vs ech nepotr ebny ch syste mu  bunkru, vc etne  

osve tlení  a spotr ebic u  v obytny ch blocí ch. Zde mi nejenom byl pr esc as povolen, 

ba byl jsem za ne j odme n ova n. Vec er e na pracovis ti, ne kolikana sobne  vys s í  

pr í de l mnohem chutne js í  ka vy. Byl jsem zahrnova n ves kery m luxusem, o jehoz  

existenci jsem do te  doby nic neve de l.  

Neusta le mi na oc í ch lez el onen novy  potravina r sky  obal. Uz  jsem ve de l, z e 

jde o vakuovou na dobu pr ipravenou na vytvor ení  podtlaku, v idea lní m pr í pade  

vzduchopra zdna. Kaz dy  vec er jsem uvaz oval, kde se tady vzala a proc  na m ji 

neuka zali dr í v? Existují  snad dals í  bunkry, ktere  se dostaly s vy zkumem da l, o 

jejichz  existenci ve dí  jenom nejvys s í ? Proc  by na m pak poskytovali jenom 

vy robek bez pla nu  vy robní  linky? Jsou snad nepr a telske  a tento jediny  kus se 

na m do rukou dostal pomocí  pru myslove  s piona z e? Nebo ho snad … pr inesli z 

povrchu? Ale to by znamenalo, z e na m celou dobu lhali, z e z ivot nahor e 

pokrac uje. Ne, to je nepr í pustne , to nelze! Vz dy jsem sve  u vahy zahnal prací . 

Za me sí c byl hotov první  na vrh vy robní  linky. Bylo tr eba zane st ne kolik 

u prav. Diskuze probí haly nejdr í ve ty den, pak dva. Poslední  a nejve ts í  proble m 

vyvstal v momente , kdy se kalkulovala potr ebna  kapacita pr í sunu materia lu. Jiz  

na zac a tku jsem navrhoval rozs í r ení  spalinove  vy pusti nas eho rafinac ní ho 

zar í zení , to bylo ale smeteno ze stolu, a teď na to pr is la r ec  znovu. Nikdo mi 

nesde lil proc , a tak jsem se po tom zac al pí dit sa m. 

Podar ilo se mi zjistit, z e odvod spalin je sveden do centra lní  s achty, ktera  

byla sama o sobe  tak pr edimenzova na, z e proble m spoc í val pouze v ne kolika 

metrech propojovací ho potrubí . Na pr í mou ota zku jsem nikdy nedostal 

odpove ď, az  mi kolega Kr í z  jednou vec er pos eptal: „Sniz  vy stupní  kapacitu. 

Takhle ten komí n nikdy rozs í r it nepovolí , mohl by se jí m ne kdo prota hnout.“ 

Proc ? Proc  by se ne kdo protahoval komí nem plny m nec istot ze spalin? 

Komí nem, kde kaz dou chví li hrozí , z e c love ka popa lí  unikají cí  vy pary, se pr ece 

nikdo protahovat nebude. Naví c na druhe  strane  c í ha  silna  radiace, ktera  by 

takove ho bla zna na mí ste  usmrtila. Najednou jsem me l hlavu nafouklou 

mys lenkami, ktere  bych nejrade ji nahla sil. Jenom kdyby je artikuloval ne kdo 

jiny . Vra til jsem se k u vaha m nad pu vodem nas eho ky z ene ho vy robku a spojil si 

jej s touto novou informací . Z e by opravdu … ? … z e by opravdu nahor e ne co 

bylo? S touto protisocialistickou ideou jsem chodil spa t a kaz dy  den vsta val. 
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Pracovní ci z odboru vy stavby jiz  zapoc ali pra ce na vy robní  lince a ja  na ne  

dohlí z el, neschopen sta le pustit toho brouka z hlavy. 

Pr ed c í m se tu vs ichni schova va me, jestli na povrchu vyra be jí  produkty 

mnohem vys s í  kvality a pokroc ilejs í ch technologií  nez  cokoliv, co tu ma me my? 

Zda ly se mi sny o tom, jak vycha zí m z onoho tunelu, ktery  vede k hlavní m 

dver í m bunkru, jak se pr ede mnou rozle va  za r iva  zelen  rozkvetle  louky, jak se 

korunami stromu  proha ní  ví tr a vs ude kolem zní  zpe v pta ku , zatí mco mne 

omamuje vu ne  kve tin v rozpuku. To ra no jsem se rozhodl. Vystoupa m na 

povrch.  

Z e to nepu jde oficia lní  cestou, mi bylo jasne  od zac a tku. Poc al jsem tedy 

hledat zpu sob, jak se dostat do centra lní ho odvodu spalin, do jedine  dals í  

u nikove  cesty, o ktere  jsem ve de l. Me l to by t va lcovity  komí n o pru me ru tr í  

metru , jak jsem vyc etl z oficia lní  dokumentace, slouz í cí  k odvodu ves kery ch 

spalin produkovany ch uvnitr  bunkru. Moz ností , jak k ne mu napojit spalovací  

zar í zení , bylo nespoc et, jelikoz  stavitele  bunkru pr ipravili na ve ts ine  pater 

zaslepene  pr í pojky. Mnoho z nich se za le ta vyuz ilo, ne ktere  zu staly zaslepeny 

a ukryty pr ed zraky obyvatel. Oficia lne  neexistovala z a dna  servisní  pr í stupova  

cesta, kterou bych mohl vyuz í t, abych se do centra lní ho komí nu dostal. Ze 

vs eho jasne  plynulo, z e jsem musel – jakkoliv mi to bylo proti vu li - sabotovat 

vlastní  projekt. 

Zatí m se dokonc ila vy stavba linky. První  prototyp, neohrabane  velky  a 

neskladny . Rozjela se testovací  vy roba, hromada lade ní , dotahova ní  a 

vyleps ova ní . Za roven  se rozs í r il mane vrovací  prostor pro mu j pla n. 

Stac ilo ne kolik drobny ch „vyleps ení “. Nejdr í v pr is la vlna nads ení  z 

procentua lní  vy te z nosti vyrobeny ch kusu  proti vynaloz ene mu mnoz ství  

materia lu a energií . Pak panika a na hle  zastavení  vy roby. 

„Kde je chyba soudruhu?“ pr is el za mnou vedoucí  cele ho vy zkumu.  

„Upr í mne  r ec eno, sa m se to snaz í m zjistit.“ 

„Snaz í te?“ v jeho oblic eji se zac í nal zrac it vztek. 

„Vs e vypada  pr esne  tak, jak bylo napla nova no a vypoc í ta no, soudruhu, ale 

naby va m dojmu, z e na m nepostac uje nas e rafinac ní  jednotka.“ 

„Nepostac uje? Vz dyť podobne  uz iví  cely  na s  guma rensky  za vod!“ 

„Samozr ejme , vy stup dostatec ny  je, ale vs e nasve dc uje tomu, z e pr i na mi 

poz adovane  rychlosti vy stupu nedostac uje otvor pro u nik spalin.“ 
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„Co tedy navrhujete v tomto ohledu ude lat?“ 

Konec ne  nastala ma  chví le. „Jiz  jsem analyzoval tuto situaci a myslí m, z e by 

postac ila mens í  turbí na, ktera  by na druhe m konci spalinove  cesty nasa vala 

vy pary.“ Tady nemohl mí t na mitek. Nes lo o rozs í r ení  a potencia lní  ohroz ení  

uzavr ene ho prostr edí  bunkru. Jenom se ne kdo musel dostat na druhou stranu 

potrubí  a zmí ne ne  zar í zení  pr imontovat. 

„Dobr e, vznesu to na pr í s tí  schu zi.“ A s tí m odes el. 

Takz e pr í stup k hlavní  spalinove  ceste  pr ece jenom existoval. 

 

Za dobu cele ho projektu Vakuum, jak jsem si sa m pro sebe nazval svou 

novou pra ci, jsem si dost odvykl prole za ní  te sny ch prostor, technicky ch s achet 

a podhledu , ktere  bylo my m denní m chlebem na stare  lince. Teď jsem byl 

dobry ch padesa t metru  od nejbliz s í ho vy lezu do otevr ene  mí stnosti. odkud 

podle vs eho vedla servisní  cesta k centra lní mu komí nu. Klaustrofobie v bunkru 

takr ka neexistovala, ovs em jestli se na me  ne kdy projevila, tak to bylo pra ve  

teď. Strach z dopadení  nahradil strach o vlastní  z ivot a volne  pr es el v 

pochybnosti. Avs ak vytrval jsem a i pr es az  okate  zbytec ne  za hyby servisní ho 

pru lezu jsem se nakonec po dals í ch padesa ti metrech konec ne  dostal ke 

dví r ku m do komí nu.  

Rez lemují cí  za klopku byl obrous en kolem bezpec nostní ch s roubu , zr ejme  

od poslední  na vs te vy servisní ho technika. Uz  jsem sahal po klí c i, abych je 

uvolnil, kdyz  to ve mne  hrklo... co se stalo s tí m c love kem, ktery  vylezl ven, aby 

namontoval turbí nu? Bylo prakticky nemoz ne  prota hnout sem tou klikatou 

cestou protiradiac ní  oblek. Snad... snad ho tam nenechali umr í t?! Ale co kdyz  

tam z a dna  radiace není , co kdyz  to pr ez il ve zdraví  a teď si chodí  po bunkru s 

touhle informací ? Ne, to by pr ece nemohli dopustit, leda by ho... leda by ho 

proste  zabili. 

Vs echny ty u vahy me  jenom popohnaly pr i uvoln ova ní  s roubu . Horec nata  

zve davost stoupala s kaz dou matkou, ktera  zacinkala na podlaze. Konec ne  

odpadla poslední , dví r ka zaskr í pala a ja  vykroc il na dno hluboke  propasti 

hlavní ho komí nu bunkru. Po cele m obvodu byl pokryt sazemi a jiny mi 

nec istotami ze spalin sva de ny ch sem z cele ho bunkru. Nejdr í v jsem koukal 

kolem, ale po mrtve m te lu servisní ho technika ani pama tky. A pak jsem 

konec ne  zvedl pohled k nebi. 
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Slunce! Oslepilo me  oc i i mysl. Je tam, por a d sví tí ! Az  pak jsem si uve domil, 

z e po nuklea rní  zime  není  ani vidu ani slechu. A jedine , co zakry valo slunce na 

jasne m nebi, bylo ne kolik ve tví  listnaty ch stromu . Dokonce jsem me l pocit, z e 

pr es ves kery  za pach zplodin v komí nu cí tí m vu ni jarní ho lesa. 

Tak pr ece, pr ece na m lz ou. Byl jsem nads en! Ale ne dlouho. S touto 

informací  uz  pro me  nebylo cesty zpe t. I kdybych se pokusil drz et jazyk za 

zuby, dr í v nebo pozde ji by to ne kdo zjistil. Zjistili by, z e to ví m, z e jsem hrozbou 

pro cely  bunkr. A pak by ze me  tu hrozbu ude lali. Byl bych ver ejny  nepr í tel 

c í slo jedna, dokud by me  nepopravili. Ne, nemu z u se vra tit. Jedina  cesta byla 

vzhu ru. 

A tak jsem odhodil ves kerou zbytec nou za te z  a zac al s plhat. Po první ch pa r 

metrech bylo jasne , z e potr ebuju rukavice. S improvizovany mi ca ry hader na 

rukou jsem to zkusil znovu. Opatrne  jsem nahmata val na tyc e a vy vody trc í cí  z 

obvodovy ch zdí  a obc as marne  hledal tu, ktera  pa lí  nejmí n . Tenka  podra z ka bot 

se pomalu s kvar ila, kdyz  jsem v pu lce cesty sta l na s iroke m rameni parovodu. 

Dals í  za chytny  bod byl vy s , nez  jsem dosa hl, a tak jsem chví li oddychoval, nez  

se pokusí m vyskoc it a zachytit se. 

Kdyz  se mi najednou zac al tr a st parovod pod nohama. V u leku jsem se 

odrazil, rameno parovodu se utrhlo a ja  v letu sotva zachytil dals í  nejbliz s í  

vy stupek. V tom zac ala pr í mo pode mnou vyve rat pr ehr a ta  pa ra. Snaz il jsem se 

pr ita hnout, uniknout zprostr ed proudu. Marne . 

Nez  jsem se doka zal dostat o kus da l, sez ehlo mi to nohy. R val jsem bolestí  

a proklí nal vs echny soudruhy sve ta, zatí mco jsem visel dobry ch deset metru  

pod u stí m komí na. 

Jeden pohled dolu  do hluboke  propasti. Tam me  c ekala jenom smrt. 

Vzhle dnul jsem nahoru. Slunce prosví tají cí  teď uz  jasne js í mi korunami stromu . 

Musí m, musí m se tam dostat! Ta mys lenka mi vehnala sí lu do rukou a zac al 

jsem znovu s plhat. 

Dostal jsem se az  na u zkou r í msu te sne  pod hranou povrchu. Maly  z ebr í k, 

ktery  vedl poslední  tr i metry nahoru, byl na opac ne  strane . A tak jsem se zac al 

za neuve r itelne  bolestive ho s kuba ní  popa lene  ku z e na nohou sunout po 

obvodu komí nu. Uz  jsem se nedí val dolu , pr esta val jsem vní mat vs echno 

kolem, vide l jsem jenom z ebr í k a z ivoucí  les nadosah. Uz  jenom kousek, jenom 

pa r opatrny ch kroku  a jsem tam! 
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Jedna ruka na z ebr í ku a na hle  zlove stne  zaskr í pa ní  pr í mo pode mnou. 

Otevr ela se dals í  vy pust. Nejdr í v me  ovanul horky  vzduch, pak pa ra. Neva hal 

jsem a rychle s plhal po z ebr í ku, kdyz  me  zespod uhodil prudky  proud a vynesl 

do vy s ky. Drz el jsem se ale madla jako poslední ho vla sku me ho z ivota a dí ky 

tomu jsem ve vzduchu ude lal pr emet a skonc il na mechem obrostle m betonu. 

Byl jsem tam, byl jsem na povrchu! 

Oslepují cí  bolest pr is la za hy. K popa leny m noha m se pr idalo horec nate  

tepa ní  pod ku z í  po cele m te le. I pr esto jsem se pokusil odplazit co nejda l. Jes te  

dva metry, jeden metr, ke kr oví , ať me  nenajdou! A pak jen bezve doma  

pra zdnota. 

Probudil jsem se uprostr ed noci. Rosa lehce zchladila me  popa leniny, ale 

hned první  pohyb mi je pr ipomne l. Po chví li snahy jsem se zvedl. A teď pryc , 

pryc  odsud! Je jedno kam, proste  PRYC ! 

Belhal jsem se jak nejrychleji to s lo. Cele  te lo r valo bolestí , ubí jela me  

neuve r itelna  z í zen , az  o pa r hodin pozde ji mi kolena i ve domí  podlomila 

horec ka. 

 

„Popa leniny 4. stupne  po cele m te le, tota lní  vyc erpa ní , je dezorientova n, 

zr ejme  blouzní ,“ vyc etl sanitní  le kar  na pohotovosti nejdu lez ite js í  body stavu 

pacienta, kdyz  jej pr eda val nemocnic ní  sluz be , „podal jsem mu anestetika, 

os etr il ve ts inu popa lenin. Potr ebuje okamz ity  za sah, první  priorita!“ 

„Kdo ho pr ivezl?“ 

„Neví m, ne jakej houbar , nikdo se na nic neptal, ten chlap umí ra , tak se taky 

neptejte a de lejte!“ 

Pacient se v bezve domí  pr evracel ze strany na stranu, jak nemocnic ní  

sluz ba probí hala kr iz ovatkami nemocnic ní ch chodeb. Be hem pa r minut se ocitl 

na operac ní m sa le. Le kar sky  persona l  byl bleskove  obezna men s pr í padem a 

vs ichni se s rutinou kaz dodenní ch zachra ncu  z ivotu  jali zachran ovat dals í . Na 

operac ní m sa le zavla dlo maxima lní  soustr ede ní . Po ne kolika hodina ch a 

metrech c tverec ní ch koz ní ch implanta tu  odvezli pacienta na pooperac ní  

odde lení . 

 

Bolest. Obrovska , nekonec na  bolest. Nikdy v z ivote  me  probuzení  tak 

nebolelo. Jako by mi na ví c ka ch visely kovadliny.  
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„Zavolejte doktora, probouzí  se,“ ozval se pr í jemny  z ensky  hlas vedle me . 

Chte l jsem otoc it hlavou a podí vat se, kdo to mluví , ale vu bec to nes lo. Ozvaly 

se kroky a po chví li se nade mnou ne kdo naklonil. „Vidí te me ?“ promluvil 

rozmazany  flek. 

„S patne ,“ vypustil jsem s na mahou jedine  slovo, rty me  pr itom pa lily jako 

ohen  revoluce. 

„I to je dobre . Nemusí te nic r í kat. Ani neví te, jake  ma te s te stí , mohl jste 

umr í t...“ 

V odpove ď jsem neartikulovane  zachropte l. 

„Z ivotní  funkce v por a dku, teplota s ohledem na popa leniny v 

norme ...“ uvaz oval doktor pr i pohledu na pr í stroje vedle, „zu stan te u ne j a 

informujte me  v pr í pade  jaky chkoliv zme n.“ 

Nato jsem ope t upadl do milosrdne ho bezve domí . 

 

Praha - Turista nalezl v sobotu 16. listopadu uprostr ed kr ivokla tsky ch lesu  

popa lene ho a vyc erpane ho muz e, odhadovany  ve k 55 let. Pr ivolana  za chranna  

sluz ba konstatovala popa leniny nejvys s í ho stupne . Zatí m není  zna m pu vod 

muz e ani jeho zrane ní , le kar i jej udrz ují  v ume le m bezve domí  pote , co zajistili 

za kladní  z ivotní  funkce. Muz  se zotavuje ve vojenske  nemocnici v Praze na 

jednotce intenzivní  pe c e. Momenta lne  se hledají  rodinní  pr í slus ní ci c i osoby 

blí zke  schopne  jej identifikovat. Pokud zna te muz e na fotografii, informujte 

policii C eske  republiky. 

 

Ta mys lenka ke mne  pr icha zela stejne  pomalu jako plne  ve domí . A zrovna 

tak bolela a pa lila. Lhali na m, celou dobu na m lhali. Z ivot na povrchu jde da l, 

nic se nestalo, z a dne  jaderne  vy buchy, z a dna  zrada zevnitr . Ale proc ? Proc  na s 

zavr eli do podzemí ? Jsou snad vs ichni v bunkru pouhe  laboratorní  mys i? Nebo 

to opravdu myslí  va z ne  a jednou vypustí  vnouc ata souc asny ch obyvatel na 

povrch, aby pokrac ovala v budova ní  socialismu? Zmatení , absolutní  zmatení . 

Nejenom toto zjis te ní , ale prakticky vs echno, co zde zaz í va m, je ohromují cí . 

Dotazovat se me  nepr is la sta tní  bezpec nost, ale Policie C eske  republiky – takz e 

bratr i Slova ci na s opustili – nikdo nikoho neoslovil jako „soudruha“, ba nikdo 

se mi nepokusil vnutit roli tajne ho agenta, jak by se jiste  stalo, kdyby se ne kdo 

nezna my  objevil v bunkru. Le kar i pouz í vali zar í zení , jaka  jsem v z ivote  nevide l, 
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se samozr ejmostí  rutine ru , televizor pr ijí mal hned ne kolik c esky ch televizní ch 

stanic a dals í  hromadu zahranic ní ch, televizní  noviny nezmí nily ani slovo o 

plne ní  pla nu a jak jsem vyrozume l, Sove tsky  svaz se take  rozpadl. Be hem 

ne kolika dní  sledova ní  televizní ho vysí la ní  jsem si poskla dal obraz o sve te  na 

povrchu. Z a dna  idyla, pr esto z ivot pokrac uje. Kapitalismus vzkve ta , zatí mco 

socialismus skomí ra  a pr ez í va  v ne kolika ma lo uzavr eny ch skanzenech 

rozsety ch po cele  Zemi. 

„Tak co, por a d nic?“ pr is el se me  znovu zeptat prima r . Poc a tec ní  s okova  

amne zie pr es la docela brzo, vs echno jsem si uve domil pa r hodin pote , co jsem 

v hrozny ch bolestech pr is el poprve  por a dne  k sobe . Rozhodl jsem se ale, z e u 

ztra ty pame ti zu stanu. Co bych jim asi tak r ekl? Z e ne kde v lesí ch, sa m ani 

por a dne  neví m kde, je ne kolik desí tek metru  pod zemí  protijaderny  bunkr plny  

soudruhu  a soudruz ek pr esve dc eny ch o tom, z e sve t znic ila jaderna  va lka? Z e 

pr í mo tady v srdci Evropy sta le existuje ostrov rea lne ho socialismu? 

„Ani neví te, jak moc bych si to sa m pr a l,“ usma l jsem se na ne j svy m 

popa leny m oblic ejem. 

„Jste zvla s tní  pr í pad, ví te to? Vs ichni trvalí  amnestici trpí  depresemi, jenom 

vy ne.“ 

„Tr eba si nema m co pamatovat...“ 

„... takz e jste spadl z me sí ce?“ Usma l se doktor. 

„Moz ne  to je.“ 

„Ví te, nechci na va s tlac it, ale dosta va te na s to obtí z ne  situace. Pomalu se 

na m zotavujete  fyzicky, ovs em psychicky...“ 

„Pr ipada m va m jako bla zen?“ 

„Ne, to ne, to v z a dne m pr í pade .“ 

„Kde je tedy proble m? Por a d jste nezjistili, kdo me  pr ivezl? Ten by mi snad 

pomohl vzbudit vzpomí nky.“ 

„Va s  zachra nce bohuz el sta le zu sta va  nezna my . A ví te, proble m není  ani tak 

ve va s, jako v syste mu... bohuz el.“ 

„Co tí m myslí te?“ 

„Z e se va m buď velmi brzy musí  vra tit pame ť, nebo va s budeme muset 

poslat do specia lní ho internac ní ho zar í zení ...“ 

„Do bla zince?“ zkrabatil jsem c elo a cí til zbytky praskají cí ch strupu . 

„V za sade  ano...“ na doktorovi bylo vide t, z e mu takove  r es ení  nevyhovuje, 
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„opravdu si na nic nepamatujete? Ani zda nlive ?“ Zda lo se mi to, nebo se mi 

pokous el podat za chranou ruku? 

„Myslí te ne jake  ...“ zamyslel jsem se, abych nas el ten spra vny  vy raz, 

„nahodile  obrazy?“ 

„Ano, pr esne  ty by na m mohly hodne  pomoct.“ 

„No tak lhal bych, kdybych tvrdil, z e mi obc as pr ed oc ima ne co 

nezableskne...“ 

„No vidí te, to je dobry  zac a tek,“ usma l se doktor, spokojeny , z e jsem se 

chopil hozene  rukavice. 

 

 Jir í  Blí zky  - me  nove  jme no. Poslední ch patna ct let jsem byl 

pohr es ovany . Z a dne  de ti, manz elka zahynula pr i automobilove  hava rii, rodic e 

jsou da vno po smrti, jedina c ek. Naprosto dokonala  vy me na identit. Neví m, 

proc  to ten doktor ude lal, ale byl jsem mu vde c ny . C tyr i miliony pe t set tisí c, 

majetkovou kompenzaci za rodinny  du m prodany  sta tem po smrti manz elky 

Jir í ho Blí zke ho, jsem dostal na c erstve  zaloz eny  u c et. Ta suma me  pr ekvapila 

zrovna tak jako první  zjis te ní  o existenci z ivota na povrchu. Ne kolikana sobne  

pr ekrac ovala rozpoc et male ho podniku za my ch c asu . Krome  nutny ch vy daju  

na z ivot – na jem zdraz il doslova bestia lne , stejne  tak jí dlo, jsem zbytek 

majetku, jako naprosto c erstvy  kapitalista, ihned investoval. Jak jinak nez  do 

akcií  velko-vy robny potravina r sky ch obalu . Bohuz el to byla chyba. Jak jsem 

zjistil posle ze, podnik, v ne mz  jsem me l podí l, konkurence docela solidne  

va lcovala. 

„Jak je moz ne , z e konkurence proda va  pod nas í  vy robní  cenou?“ hr í mal 

jeden z majoritní ch akciona r u  na valne  hromade , „tí mhle tempem na m 

pr eberou vs echny odbe ratele!“ 

„Vy konny  vy bor spolec nosti de la , co mu z e. Z poslední ch opatr ení  mu z eme 

vyjmenovat pr esunutí  vy roby z jiz  draz s í ch c í nsky ch regionu  do levne js í ch 

tchajvansky ch provincií , zrus ení  vy roby ne ktery ch stars í ch produktu  a 

propus te ní  c a sti managementu,“ snaz il se pr edseda pr edstavenstva udrz et si 

tva r . 

„Doz eneme tí m konkurenci?“ zazne la naprosto oc ividna  ota zka. 

„Zkra tí me na skok,“ vydechl vyc erpane  pr edseda pr edstavenstva. 

„To nestac í !“ horlil ope t majoritní  akciona r , „musí me by t leps í !“ 
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„A ma me ne jake  indikace, jak se to konkurenci dar í ?“ ozval jsem se 

konec ne  z davu mens inovy ch akciona r u . 

„Ne,“ sklopil pr edseda oc i, „je to naprosta  za hada. Jedine , co ví me, je, z e 

jejich na klady na dopravu jsou tak ní zke , jako by vyra be li v C echa ch, pr itom 

vy roba je stojí  tak ma lo, jako by tu me li kolonii otroku .“ 

To me  zaujalo, ba mi to ne co pr ipomne lo. Dva roky mu z ou vypadat jako 

kra tka  doba, ale pro c love ka, ktery  se najednou ocitne v budoucnosti, jde o 

astronomicky dlouhe  období  zvyka ní  si, uc ení  se novy ch ve cí  a pronika ní  do 

spletite ho syste mu nove ho spolec enske ho uspor a da ní . Pr esto mi ta zmí nka o 

„otrocí ch“ pr ipomne la mu j z ivot v podzemí . Pra ce od u moru do u moru, za bava 

velmi forma lní  a kontrolovana , proste  aby se ner eklo, pr esne  stanoveny  c as na 

spa nek a znovu pra ce, bez  platu, bez opravdovy ch odme n, jako otroci. 

Hned dals í  den jsem koukal na burze po akcií ch dals í ch vy robcu  

potravina r sky ch obalu . Cena byla za vratna . Kr ivky ru stu indexu  ukazovaly, z e v 

poslední ch letech nedos lo k jedine mu poklesu. Ne, na to jsem neme l 

dostatec ny  kapita l. Nestac ilo by mi to ani na potr ebne  minimum pro u c ast na 

valne  hromade . Nelenil jsem vs ak a vyuz il moz ností  internetu, se ktery m jsem 

por a d tak trochu za pasil, a hledal jsem volne  pozice v one  firme . 

 

Vy stupní  kvalita r . To byl mu j novy  pracovní  titul. Kontroloval jsem kaz dou 

va rku, kterou pr ivezli do skladu, a na hodny m vy be rem analyzoval její  kvalitu. 

Hned první  den v pra ci jsem ove r il svou domne nku. Na sklad pr ivezli vakuove  

na doby, bez pochyb vyrobene  na me  lince. 

Tady ma te tu za hadu, napadlo me  hned, oni tu opravdu mají  kolonii otroku . 

Cely  den jsem pak kontroloval dals í  a dals í  bedny se zboz í m a seznamoval se s 

kolegy ze skladu. Tr i dals í  kvalita r i – Ondr ej, Petr a Martin - oc ividne  netus ili, 

odkud se zboz í  bere a tu ví ce, tu me ne  poctive  odva de li svou pra ci, o 

pr esta vka ch kour ili na dvor e a popí jeli ka vu a u derem pa te  hodiny sedli do 

svy ch aut a jeli domu , kaz dy  za svou rodinou. Zrovna tak s ofe r i, kter í  jenom 

pr ebí rali zboz í  na meziskladu. Jedina  u c etní  mohla ne co ve de t. Ovs em kdyby 

faktury nefungovaly stejne  jako doprava - pr es bí le ho kone  v podobe  dcer ine  

spolec nosti centra lní  firmy.  

Po vec erech jsem vyseda val doma a pr edstavoval si, jak by asi vypadalo 

takove  osvobození  ostatní ch soudruhu . Pr ijali by to stejne  dobr e jako ja ? Ve r ili 
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by mi vu bec? Tvrdit v bunkru, z e z ivot na povrchu existuje, by bylo stejne , jako 

tvrdit tady, z e pod zemí  z ijí  stovky lidí  pr esve dc eny ch o tom, z e sve t da vno 

skonc il. V obou pr í padech bych to jenom te z ko dokazoval.  

Snaz il jsem se vymyslet nena silny  zpu sob, jak zjistit pr esnou polohu 

bunkru, ale v u vahu nepr icha zela ani jedna z moz ností . Vs echny obna s ely 

vloupa ní  se do kancela r í  vedení  spolec nosti. Nikdo z be z ny ch zame stnancu  

neme l nejmens í  pone tí , proc  jejich firma tak prospí va , nebo kde se bere zboz í , 

vs ichni si spokojene  uz í vali neusta le rostoucí ho platu, zame stnanecky ch vy hod 

a vec í rku  por a dany ch firmou pr i kaz de  pr í lez itosti dals í ho meziroc ní ho nebo 

kvarta lní  ru stu. 

Ve snech jsem pr itom neusta le proz í val roky v podzemí . Vydy chany  vzduch, 

nekonec ne  dny plne  pra ce, minimum za bavy a prakticky nulovy  volny  c as. 

Probouzel jsem se uprostr ed noci v domne ní , z e jdu pozde  na sme nu, a u 

televize jsem se bezde c ne  ohlí z el po kulturní m referentovi, nemohl me  opustit 

pocit provinilosti z ply tva ní  elektr inou, kdyz  jsem si v noci sví til, a i po mnoha 

me sí cí ch z ivota na povrchu v demokraticke m zr í zení  mi pr i pozdravech obc as 

uniklo oslovení  „soudruhu“.  

Ano, do znac ne  mí ry mi ten pravidelny  pevny  rez im chybe l, ta neusta le 

utuz ovana  pracovní  mora lka a neutuchají cí  motivace odva de t por a d leps í  a 

leps í  vy kony. Kdo r ekl, z e trage die lidi spojují , me l pravdu. Kdybychom vs ichni 

nebyli pr esve dc eni, z e jsme pr ez ili konec sve ta, z e nas i blí zcí  umr eli a z e jenom 

dí ky sve  pra ci doka z eme vra tit lidstvo na zemsky  povrch, da vno by se cely  

syste m bunkru rozpadl. Ví ra je mocna  ve c a je u plne  jedno, co je její  str edobod, 

du lez ity  je zpu sob její ho vy kladu. A ten oc ividne  organiza tor i cele  te  otrocke  

akce ovla dali dokonale. 

Jestli vu bec ne jací  vedoucí  pr edstavitele  bunkru ne kdy existovali, museli 

z í t v absolutní m luxusu. Stac ila kupecka  matematika, aby si c love k spoc í tal, z e i 

ty na pome ry souc asne ho trhu minima lní  na klady na vy robu placene  my m 

novy m zame stnavatelem pr ekrac ovaly rea lne  na klady na provoz bunkru 

ne kolikana sobne . Po dobu sve ho z ivota v podzemí  jsem je nikdy 

nezpochybn oval, ale teď mi docha zelo, z e ty figury na televizní  obrazovce 

mohly by t zrovna tak herci, kter í  ani nemuseli ve de t, o co jde. Ne, to uz  by bylo 

pr í lis . Podnikatelska  historie me ho zame stnavatele saha  pouhy ch pa r let 

zpa tky. Rozhodne  to nemu z e by t natolik organizovane  spiknutí . 
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Spekulace, same  spekulace. Uz  jsem toho me l dost. To neusta le  pr emy s lení , 

jak vyzra t nad situací , me  brzdilo v pra ci, ktera , jak mi pozde ji dos lo, byla ope t 

jediny m klí c em k rozr es ení  cele ho proble mu. A tak jsem se na ni upnul. Pec live  

jsem kontroloval takr ka kaz dy  kus vy robku, ktery  dorazil na sklad, a po pa r 

me sí cí ch se ma  pí le konec ne  zu roc ila. 

„Mohu te  na chví li vyrus it?“ pr is el za mnou jednoho dne vedoucí  nas eho 

skladu. 

„Jasne . Co bys ra d?“ odloz il jsem tabulky, zaznac il si poslední  prohle dnuty  

kus a tva r il se pekelne  soustr ede ne . 

„No … pojď ke mne  do kanclu, prosimte .“ 

Vystoupali jsme do Vas kovy kancela r e u stropu skladu.  

„Posaď se … chces  kafe?“ 

„Ne, dí ky, uz  jsem me l. Poví dej...“ 

Vas ek se posadil proti mne , na chví li si opr el lokty o stu l, zatva r il se 

du lez ite  a pak se usma l. 

„Chci ti pogratulovat,“ podal mi ruku a ja  ji trochu pr ekvapene  chytil a 

potr a sl jí . 

„K c emu?“ 

„Tvoje vy sledky jsou naprosto vy jimec ne . Nikdo z cele  firmy nema  tak 

ní zke  procento vadny ch kusu  v exportu. Byl jsi vedení m povy s en na vedoucí ho 

kvalita r u .“ 

No vida, blesklo mi hlavou a konec ne  jsem si uve domil, z e jedine  

stoupa ní m po z ebr í c ku firemní ch hodností  se mu z u ne kdy dostat k informaci o 

pr esne m umí ste ní  bunkru, ba dokonce do pr í me ho kontaktu s lidmi, kter í  ho 

provozují . Zmohl jsem se jenom na: „Dí ky...“ 

„Nebuď tak pr ekvapenej,“ usmí val se Vas ek, „pr ece jsi musel tus it, z e to 

dr í v nebo pozde ji pr ijde. S takovy m pracovní m nasazení m...“ 

„No … ano.“  

Vas ek mi pr es stu l poda val sklenku levne  whiskey.  

„Pr ipijeme si?“ 

„Ja  … není  alkohol po dobu sme ny zaka zany ?“ 

„Ale no tak. To platí  pro ne ,“ uka zal ne kam dolu  do skladu, „ty ses  teď 

vedoucí . Kruci, vz dyť ty teď budes  moz na  sluz ebne  vy s  nez  ja .“ 

„Vy s ?“ zeptal jsem se sklenicí  tvrde ho alkoholu v ruce. 
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„Pr esne  tak,“ pr iťukl si se mnou Vas ek, „na tvu j postup vy s ,“ a jední m hltem 

whiskey vypil. 

 

To jsem jes te  netus il, z e na sledují cí  den mi uka z ou mou novou kancela r , 

odkud jsem me l r í dit ne ty tr i kvalita r e, co se mnou pracovali v jednom sklade , 

ale vs echny kvalita r e ve vs ech skladech. Postup pr í mo raketovy . Mí  novopec ení  

podr í zení  na me  hlede li s despektem. Pa r me sí cu  ve firme  a pr eskoc il jsem 

pr í c ku, ke ktere  se mnozí  propracova vají  roky. Milovat me  nezac ali ani pote , co 

jsem zavedl nove  standardy a pracovní  postupy. Nejdr í v krats í , pak z a dne  

pr esta vky na kour ení , za kaz soukromy ch telefonní ch hovoru  v pracovní  dobe  a 

motivac ní  program - c í m ví c s mejdu  pustí s  do exportu, tí m me ne  bonusu  k 

male mu platove mu za kladu dostanes . 

Vztahy na pracovis ti jsou jedna ve c, vy konnost druha . A zatí mco první  s lo 

prudce dolu , druhe  strme  stoupalo, stejne  jako mu j kredit v oc í ch vedení . Byl 

jsem ope t ve sve m z ivlu. Me  odde lení  ta hlo kupr edu celou firmu. Byl jsem 

vzorem, dokonce pracovní kem roku. A po dals í ch dvana cti me sí cí ch jsem byl 

pr evelen z provozní ch kancela r í  do kancela r í  r í dí cí ch.  

Hlavní  manaz er pro vy voz - mu j novy  pracovní  titul i moje nova  prostorna  

kancela r  s na bytkem z les te ne ho dr eva mi de laly velkou radost, az  jsem mí sty 

zapomí nal na svu j cí l – nají t bunkr a osvobodit v bludu drz ene  otroky. Pra ve  

teď jsem me l konec ne  pr í lez itost dostat se k potr ebny m informací m. Ale jedno 

po druhe m. Nejdr í v jsem se musel aklimatizovat v nove m prostr edí .  

Dokud jsem vedl ty viditelne  pracují cí  zame stnance, byl jsem sta le dost 

blí zko ja dru proble mu. Ovs em teď, vzda len od hlavní ho artiklu cele ho toho 

obchodu, v prostorne  kancela r i, za deskou mohutne ho stolu s nales te ny m 

poc í tac ovy m monitorem zobrazují cí m buď hromadu neosobní ch a 

neuchopitelny ch c í sel, nebo ja save  zpra vy ne nepodobne  te m, ktere  na m 

tloukli do hlavy v bunkru, jsem byl dost vzda len sve  pr edstave  o pra ci.  

Zac al jsem pozna vat zbytek vedení  firmy. Vs echno to byli pana ci, kter í  

pr ehazovali hroma dky c í sel, neve douce ope t vu bec nic o skryte  podstate  jejich 

obchodu. Vs ichni se honosili nabubr ely m korpora tní m titulem, vs ichni jezdili v 

pr edraz eny ch autech a nosili drahe , s patne  str iz ene  konfekc ní  obleky. Az  na 

jednoho. Za r ilo to z ne j na potka ní . Ten c love k pr esne  ve de l, o co tady jde. Na 

porada ch se moc neprojevoval, spí s  pr ikyvoval a pak si jednotlivce zval k sobe  
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do kancela r e, kterou pak pozvaní  jedinci opous te li nas tvaní  nebo zoufalí , jak 

jim sa m nejvys s í , r editel cele ho podniku zme nil jejich pla ny. Me  si samozr ejme  

pozval taky. 

„Ví te, Jir í , vy ma te potencia l,“ usmí val se potme s ile, jako kdyz  loutka r  mluví  

na svu j na stroj. 

„De kuji,“ pr ikyvoval jsem jako spra vny  podr í zeny  manaz er. 

„Dí ky va m jsme za poslední  fiska lní  období  narostli o pa r nec ekany ch 

procent.“ 

„Jenom jsem de lal svou pra ci, pane r editeli.“ 

„Jiste , jiste . Ale tady jste ne kde trochu jinde. Tady musí te mí t na zr eteli ví ce 

faktoru .“ 

„Jak to myslí te?“ 

„No tak, slys el jsem, z e vas e opatr ení , jakkoliv byla efektivní , nebyla moc 

popula rní  mezi zame stnanci. A nez  mi to zac nete vysve tlovat - ano, 

produktivita je du lez ite js í  nez  vztahy na pracovis ti, v tom jsme, poc í ta m, 

zajedno. Jinak byste tu koneckoncu  teď nebyl,“ zase ten potme s ily  u sme v, „co 

ale chci celou dobu r í ct, je, z e tady uz  nemu z ete by t tak u zce zame r en. 

Management je jako plavba na divoke  r ece. Neusta le musí te da vat pozor na 

vs echny proudy...“ 

„... ovs em cí l plavby je jasny ?“ dodal jsem ta zave  a myslel pr i tom na ten 

svu j cí l – nají t bunkr. 

R editel potr a sl hlavou a jeho oblic ej pror í zl u sme v od ucha k uchu. 

„Vidí m, z e si rozumí me.“ 

To jes te  neve de l, z e pení ze vyde lane  na dividenda ch z firemní ho podí lu da l 

u spe s ne  zu roc uji na burze a skupuji sta le ví ce akcií  vlastní ho zame stnavatele. 

Nemluve  o postupne m pronika ní  historií  firemní ch za znamu . Uz  jsem zjistil, co 

vs echno jsme vyra be li na zaka zku, do ktery ch r ete zcu  a ktery m kontraktoru m 

jsme to proda vali. Vs echny pr í jmy byly naprosto dokonale zdokumentova ny, 

ovs em vy daje, to uz  byla jina . Oficia lní  knihy vz dycky vy daje na na kup vy robku  

udrz ovaly v hodnota ch aktua lní  minima lní  hodnoty pra ce, ktera  rok od roku 

stoupala pr esne  podle nepsane ho za kona kapitalismu o stabilne  udrz itelne m 

ru stu. Spoc í tal jsem si moz ne  vy daje bunkru a vs echno to dal dohromady v 

jedne  obrovske  tabulce, ktera  mi jasne  uka zala, z e do kapsy pana r editele jde 

suma tak velika , z e by i vrcholní  politikove  za vide li. Naví c nezdane na . A ac koliv 
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jsem me l jasny  obra zek o tom, jak to vs echno funguje, kdo da va  a kdo a kolik 

bere, por a d mi chybe la ta jedna za sadní  informace – kde je bunkr a kdo a jak s 

ní m komunikuje? Nic naplat, proste  zachova m pracovní  tempo, budu doufat, z e 

me  financ ní  vy hledy nezasa hne na hly  pa d burzy, a vyc ka m. 

 

A tak jsem pracoval. Kaz dy  den do kancela r e, dlouho do noci pr ed 

monitorem a pak zase domu  do nocí  plny ch vy c itek a nejistoty sebou samy m. 

Jak jsem vs echny ty tabulky zpoc a tku povaz oval za vzda lene  opravdove  pra ci, 

uvide l jsem c asem paralelu mezi nimi a lade ní m opravdove  vy robní  techniky. 

Na vstupu se pr idalo, zvy s il se tedy i vy stup, ale stoupala poruchovost a na roky 

na u drz bu, jeden prvek na lince se upravil, a tak se musel  upravit i navazují cí . 

Pr esouval jsem tedy c í sla, prosazoval sve  u pravy na porada ch a sledoval 

vy sledky. Obc as jsem se zmy lil a na sledky se na me  sesypaly jako hyeny na 

mrs inu, jindy se to zase podar ilo a stoupají cí  produkce kopí rovala odbyt. 

Pochopil jsem dynamiku trhu a zac al konec ne  plavat po proudu 

kapitalisticke ho obchodu. Kde byla konkurence, zaplavil jsem trh nas í m 

vy robkem a pr eplnil sklady, c í mz  klesla jeho cena, a konkurence se mohla jí t 

klouzat. Kde uz  ho bylo dostatek a neexistovala konkurence, tam naopak 

doda vky sní z it a s oupnout cenu lehce nahoru a tak da le. Tohle bylo ono. 

Konec ne  jsem to uvide l. Ten dokonale fungují cí  stroj na pení ze, na blahobyt, na 

radost.  

 

A pak jsem konec ne  zí skal majoritní  podí l akcií  firmy. 

„Pane r editeli,“ vyrus ila me  ze zamys lení  sekreta r ka. 

„Ma m HO na dra te .“ 

Telefon na me m stole blikal jako auto dopravní  policie a dost moz na  uz  

ne jakou dobu i zvonil, ale me  zaduma ní  bylo natolik hluboke , z e jsem ho 

nevní mal. 

„Ano, de kuji, hned si to vezmu.“ pode koval jsem mlade  karie ristce. 

„Halo ?“ zvedl jsem slucha tko. 

„Dobry  den pane r editeli, ra d va s konec ne  slys í m naz ivo...“ druha  strana 

byla plna  ruchu . 

„Ano, jiste , ja  Va s take .“ 

„Pane r editeli,“ hlas na druhe  strane  zjemne l az  na hranici u nosne  u lisnosti, 
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„ohledne  Vas eho nove ho pla nu...“ 

„Mluvte,“ odsekl jsem. 

„Ví te. Nas i … ehm … zame stnanci … jaksi nemohou fyzicky stí hat zadane  

objemy pra ce.“ 

„Tak zame stnanci r í ka te? Ti me  nezají mají .“ 

„Ale pane r editeli-“ 

„Kdyz  to zvla dl Stachan, zvla dnou to i oni! A jestli to nezvla dnete vy, urc ite  

se najde ne kdo jiny , ne kdo schopne js í ...“ 
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6. Dětská hra 

Martin Koláček 
 
 

„Tak jak se teda ta hra hraje, Ani?“ 

„To je jednoduchy . Vymyslí s  ve tu pr í be hu, ja  dals í , a tak. Jakmile se ne co 

r ekne, uz  to nejde vzí t zpa tky. A jes te  vz dycky mu z es  uka zat tady na zahrade  

mí sto, kde se to stalo.“ 

„Nemu z es  vzí t zpa tky?“ 

„To je proto, aby sis to nemohl rozmyslet. Aby to pe kne  plynulo.“ 

„A co kdyz  se uka z e, z e je to u plne  blby ?“ 

„Tak kdyz  vyloz ene  nechces  ne co rozví jet, mu z es  kolo vynechat. Neboj, o 

nic nejde, jediny , pr ed ky m se mu z es  ztrapnit, jsem ja .“ 

„Tak jo, to je mi u plne  ukradeny , ale ne, z e to pak vykeca s  ne komu ve 

s kole!“ 

„Slibuju, z e to bude nas e tajemství . Tak uz  zac ni.“ 

„Dobr e. Stalo se to v tom roce, kdy spadl Brooklynsky  most.“ 

„No to je vy borny , hnedka zac í t katastrofou!“ 

„A taky byl ten masakr v Uzbekista nu.“ 

„Hej, teď jsem na r ade  ja !“ 

„Ja  myslel, z e kdyz  r eknes  ve tu pr í be hu, tak zase pokrac uju ja .“ 

„To nebyla ve ta pr í be hu! To jsem hodnotila tvu j zac a tek.“ 

„To ty jsi chte la hra t tuhle blbou hru!“ 

„No jo, tak se nec erti. Kdyz  komentuju, tak se to nepoc í ta . Musí  to by t 

vyloz ene  nava za ní  pr í be hu.“ 

„Dobr e, tak teda jenom ten Brooklynsky  most. Pokrac uj.“ 

„Ne, ten Uzbekista n musí me uznat taky. Nezapomen , z e co se r ekne, uz  se 

nesmí  vzí t zpa tky. Ale teď budu pokrac ovat ja . Toto je pr í be h o chlapci a jeho 

koni.“ 

„Jo, kluk se jmenoval Marek a jeho ku n  Anic ka.“ 

„Ty jsi debil!“ 
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„Co se ti zas nelí bí ?“ 

„Z e ze sebe ude la s  hlavní ho hrdinu a ze me  kone !“ 

„Mne  to pr ijde docela trefny . A vu bec, nejde to vzí t zpa tky!“ 

„Dobr e. A Marek se do Anic ky zoufale zamiloval.“ 

„Coz e? Ale to je ku n !“ 

„No jo, pe knej u chyla k, ten Marek, co? Nelze vzí t zpa tky. Pokrac uj!“ 

„I pr esto, z e byla Anic ka takova  os klivka.“ 

„Tak os klivka, jo? No, jak chces : A dokonce ani takova  os klivka uhrovate ho 

trpaslí ka Marka nechte la.“ 

„A tak Marek jednoho dne odes el na hr bitov, aby se zeptal duchu , kde by 

nas el c arode jnici, co by mu uvar ila na poj la sky. Tamhle v rohu, vidí s ? Tam to 

vz dycky vypadalo, z e je tam ne kdo pohr benej.“ 

„Br, z toho be ha  mra z po za dech. No dobr e. Aby mu duchove  vyzradili, kde 

se nacha zí  c arode jnice, musel do hrobu stare ho s kolní ka zakopat svoji sbí rku 

Poke monu .“ 

„A sa m s kolní k mu pak r ekl, kde c arode jnici nají t.“ 

„O dva hroby vedle, byla totiz  da vno mrtva .“ 

„Ale Markovi se zjevila.“ 

„Byla to kra sna  mlada  dí vka.“ 

„Odkdy jsou c arode jnice mlady  a kra sny ?“ 

„Pr ece pouz í vala svoje kouzla, aby zu stala mlada , ne?“ 

„Ner í kala jsi, z e byla mrtva ?“ 

„Kdyz  se udrz ovala ve c ne  mlada , tak zemr ela mlada , to je jasny , ne?“ 

„Jasne , takz e se udrz ela mlada , ale zapomne la se udrz et z iva ?“ 

„Co ja  ví m, tr eba ji kopnul ku n . Pokrac uj.“ 

„C arode jnice dala Markovi na poj la sky, aby s ní m oblbnul Anic ku.“ 

„Jenz e ten na poj nefungoval.“ 

„A tak si pr is el Marek pro novy  na poj la sky, nalil ho sve  kobyle Anic ce a ta 

se do ne j zoufale zamilovala.“ 

„To byly minima lne  tr i ve ty!“ 

„Pche, jste se asi jes te  neuc ili o souve tí ch.“ 

„Takovou blbost nebudu rozví jet. R ekni si dals í  ve tu.“ 

„Jak myslí s . Ta mhle pod stromem se poprve  polí bili.“ 

„S kone m? To je sranda!“  
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„Ty sis vymyslela, z e se do ní  zamiloval. Tak nekecej a pokrac uj.“ 

„Jenz e c arode jnice mezití m ovla dla Markovu mysl.“ 

„Aby ho pouz ila ke sve mu zvrhle mu cí li, jí mz  nebylo nic mens í ho nez  

znic ení  sve ta.“ 

„Za vide la z ivy m, protoz e byla mrtva .“ 

„Marek po nocí ch tajne  prova de l ritua ly, aniz  by o tom ve de l. A nic il tak 

sve t.“ 

„To byly zase dve  ve ty!“ 

„No jo, promin . Tak dej taky dve .“ 

„Kdyz  se po ne kolika te  probral v magicke m kruhu a netus il, jak se tam 

dostal, s el k psychiatrovi. Zavr eli ho do bla zince.“ 

„Tam dostal spoustu prostoru a c asu na to, aby pokrac oval ve sve  pra ci zla.“ 

„Jeho nitro se zme nilo k nepozna ní .“ 

„Pr ivolal kobylky, va lky i hurika ny.“ 

„Anic ka tus ila, z e se s její m mily m de je ne co stras ne ho.“ 

„Kaz dy  den plakala pr ed branami bla zince, protoz e ji za ní m nechte li 

pustit.“ 

„Anic ka se nakonec hrdinne  prota hla oky nkem a vetr ela se do Markova 

pokoje.“ 

„Prota hla oky nkem? Kobyla?“ 

„No tak zadní  bra nou, no.“ 

„Ale Marek ve sve m pokoji nebyl.“ 

„Utekl totiz  na pu du.“ 

„Kde me l jiz  vs echno pr ipraveno ke konec ne mu znic ení  sve ta.“ 

„Anic ka vybe hla na pu du a sn ala z Marka kouzlo, jí mz  byl oma men.“ 

„Marek s ťastne  polí bil Anic ku.“ 

„Jenz e s kouzlem ovla dají cí m Marka sn ala i u c inek na poje la sky sama ze 

sebe a Marka uz  nechte la.“ 

„Marek byl nas tvany , a tak pr ece jen znic il sve t.“ 

„A tak c arode jnice nakonec vyhra la.“ 

*** 

„Marku! Marku!“ 

„Je , nazdar, uz  jsem myslel, z es tu moji smsku nedostala. Tak co na me  r í ka s  

teď?“ 
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„Smsku? Myslí s  tu, z e ses stal s e fem komory exekutoru ? Jo, dostala, ale 

kvu li tomu jsem sem nepr is la. Koukni na tohle!“ 

„Na co? Z e ma  Vondra c kova  dals í  plastiku? No a?“ 

„Ne tohle! Ten malej c la nek pod tí m!“ 

„Etnicke  c istky v Uzbekista nu. Masakr si vyz a dal sto tisí c mrtvy ch… No, to 

je drsny , ale co ja  s tí m?“ 

„Co ty s tí m? Ty si uz  nevzpomí na s  na tu nas i de tskou hru, co?“ 

„Jasne , kaz dou noc.“ 

„Ne tuhle! Tu na pr í be h! S na pojem la sky a c arode jnicí  a koncem sve ta!“ 

„Jo tu… pamatuju, no.“ 

„Tvoje první  ve ty byly, z e se to stalo v roce, kdy byl masakr v Uzbekista nu a 

spadl Brooklynsky  most. A ten spadl. Pr ed me sí cem.“ 

„No vidí s , ja  byl vz dycky viziona r . Dí ky tomu doka z u pr esne  odhadnout, 

kam investovat. A taky ví m, z e me  jednou zac nes  milovat.“ 

„Marku, nech toho! Tohle uz  jsme si vyjasnili!“ 

„Ale tehdy jsem byl lu zr, dneska jsem ne kdo!“ 

„Byl jsi mi mnohem sympatic te js í  jako chudej student chemie.“ 

„Ale…“ 

„Myslí s , z e se do tebe zamiluju, kdyz  se z tebe stane sliza k v obleku, co 

vyde la va  statisí ce na lidsky m nes te stí ?“ 

„Milio ny…“ 

„Tak si je strc  do ty  svy  vyz rany  prdele!“ 

„Ja  pr ece nema m tlustej zadek…“ 

„Ne, ale s takovou brzo mí t budes !“ 

*** 

„Marku! Ty vypada s ! Co se ti stalo?“ 

„Nic hrozny ho. Praskla mi ka dinka s hydroxidem v ruce. To se zahojí .“ 

„S hydroxidem? Odkdy manaz er i manipulují  s hydroxidem?“ 

„Nemohl jsem sne st tu pr edstavu, z e se ti hnusí m. Tak jsem se vra til zpa tky 

k ve de .“ 

„Chces  r í ct, z e jsi pustil to mí sto s e fa exekutorske  komory?“ 

„Jasne . A vs echny pení ze jsem rozdal na charitu. Jsem teď chudy  asistent ve 

virologicke m u stavu.“ 

„To jsi va z ne  ude lal jenom kvu li mne ?“ 
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„Jo.“ 

„Vz dyť jsi me l miliony.“ 

„Ani miliarda mi nevynahradí  ztra tu tebe.“ 

„Ja … ja  neví m, co r í ct.“ 

„Tr eba bys mohla r í ct to, co uz  le ta touz í m z tvy ch u st slys et.“ 

*** 

„Kam jdes , Marku?“ 

„Do laborator e.“ 

„Teď? Vz dyť je noc!“ 

„Ja  ví m, ale na ne co jsem pr is el. Ví s , s tí m virem. Teď mi dos lo, z e by se daly 

spojit skupiny NH1 a NH2.“ 

„Jako z e by se tak vza jemne  vyrus ily?“ 

„Ne. Naopak.“ 

„Posí lily?!“ 

„Jasne .“ 

„Chces  r í ct, z e jdes  do laborator e, abys zkusil vytvor it supervirus?“ 

„Ví s , jakej by to byl u z asnej pru lom ve ve de ? A ja  bych byl slavnej!“ 

„Ale my se pr ece snaz í me proti viru m bojovat, ne je posilovat.“ 

„Kdyz  chceme testovat vakcí ny, musí me mí t na c em.“ 

„Lidstvo nepotr ebuje vakcí nu proti ne c emu, co neexistuje!“ 

„Teď uz  bude.“ 

„Marku, ty jsi bla zen!“ 

„Ne, ja  jsem ge nius. Nas el jsem zpu sob, jak kr í z it viry. Budu nejslavne js í  

chemik na sve te . A ty po me m boku.“ 

„Prosí m te , r ekni mi, z e si de la s  srandu…“ 

„Proc ? Vz dycky jsem ve de l, z e se proslaví m. A teď je to tady.“ 

„Ale vz dyť tí m mu z es  zpu sobit katastrofu nedozí rny ch na sledku !“ 

„Ale no tak, nepr eha ne j.“ 

„Marku, myslela jsem si, z e ses zme nil, ale jsi por a d stejnej! Neza lez í  ti na 

nikom jiny m nez  na sobe ! To se vrať rads i zpa tky k exekucí m, ty magore!“ 

„Coz e? Vz dyť jako exekutora jsi me  nemilovala.“ 

„Protoz e to je parazitova ní  na lidsky m nes te stí . Ale jestli hodla s  jako 

chemik hazardovat s z ivoty milio nu  lidí , jsi jes te  hors í  nez  pr edtí m!“ 

„Chces  r í ct, z e uz  me  nemilujes ?“ 
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„Nemiluju? Ja  te  nena vidí m! Jsi magor!“ 

„Tak takhle se mi odvde c ujes  za vs echno, co jsem kvu li tobe  obe toval?“ 

„Ty to por a d necha pes , co? Myslela jsem si, z e ses zme nil a chces  by t 

mora lní , ale ty ses  por a d stejne  s patnej!“ 

„Ty kurvo!“ 

„Marku, co to de la s ?! Pusť me ! To bolí !“ 

*** 

„Dovnitr  nikdo nepovolany  nesmí , slec no.“ 

„Ja  jsem pr í telkyne  toho pa na, co pr ed chví lí  pr ijel taxí kem. Musí te me  za 

ní m pustit.“ 

„To nejde. Pan asistent ma  povolení . Pracuje tady.“ 

„Ale ja  s ní m musí m hned mluvit!“ 

„Tak mu zavolejte, nebo tak ne co.“ 

„Nema  telefon. Prosí m va s, pusťte me  k ne mu. Je to ota zka z ivota a smrti.“ 

„Je mi lí to, slec no, ale vpustit nepovolane ho c love ka do virologicke ho 

u stavu, to je taky ota zka z ivota a smrti.“ 

„Ale ja  tam va z ne  musí m!“ 

„Podí vejte, tohle je ota zka bezpec nosti! Ne ne jaka  de tska  hra!“ 

„…“  

„Slec no? Jste v por a dku?“ 

„Co? Ano, jiste . Promin te. Ne jak jsem se zamyslela.“ 

*** 

„Marku! Nede lej to!“ 

„Jak ses sem dostala? Tady nema s  co pohleda vat!“ 

„Vlezla jsem dovnitr  zapomenutou ventilac kou.“ 

„Proc  jsi za mnou s la? Vz dyť me  pr ece nena vidí s !“ 

„Ne, Marku. Omlouva m se. Nemyslela jsem to va z ne . Me la jsem o tebe 

strach, tak jsem te  chte la zastavit.“ 

„Strach? O me ? Proc ?“ 

„Protoz e jestli to ude la s , budou te  tahat po soudech, zavr ou te , moz na  i 

zabijou.“ 

„Proc  myslí s ?“ 

„Obviní  te  ze s piona z e, nebo tak ne co. Pr ece ví s , z e genia lní ch mozku  se 

vz dycky chte jí  zbavit. Tohle bude pr evratny , takz e to bude ota zka na rodní  
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bezpec nosti, a tak. Marku, prosí m, nechci o tebe pr ijí t!“ 

„To me  nenapadlo. Va z ne  myslí s , z e by me  za to mohli perzekuovat?“ 

„Jsem si tí m jista .“ 

„A ty ses vloupala do jednoho z nejstr ez ene js í ch mí st v zemi, abys me  

zachra nila?“ 

„Pr esne  tak, Marku. Miluju te . Nechci o tebe pr ijí t. Neme la jsem pravdu, 

kdyz  jsem r í kala, abys nechal exekucí . Ma s  obrovsky  potencia l ve vedení  lidí  a 

mu z es  opravdu ne co doka zat. A pr itom pe kne  v za kulisí , bezpec ne . Mu z es  

sve ho ge nia pouz í t, aniz  by ses vystavil nebezpec í .“ 

„No, je pravda, z e me  neda vno napadlo, jak vyde lat super pení ze na te  

Uzbecke  krizi. Ale myslel jsem, z e by se ti to nelí bilo.“ 

„Ale ano, byla chyba, z e jsem krotila tve ho ge nia. Je mi to lí to. Doufa m, z e 

jsem neude lala pr í lis  velkou s kodu, kdyz  jsem te  donutila odejí t z te  pozice.“ 

„No, trochu jsem z managementu vypadl, ale ve r í m, z e bych to mohl 

zvla dnout.“ 

„To ví s , z e zvla dnes ! Jsi genia lní !“ 

*** 

„Nikdy jsem neve r ila v Boha, nebo ne co podobne ho. Takz e proste  sve te, 

lidstvo, planeto, kdokoliv. Doufa m, z e si uve domujes , co pro tebe de la m? Cely  

zbytek z ivota budu trpe t s egocentricky m c ura kem. Cely  z ivot budu muset 

pr edstí rat nads ení , az  mi bude vykla dat, jak se mu povedlo sedr í t z ku z e ne jake  

chuda ky, co se kvu li nemoci zadluz ili a teď nemají  ani na chleba. Celej z ivot me  

bude s oustat tlustej slizoun se socia lní  inteligencí  prasete a s citlivostí  

umrzly ho u du. Obe tuju cely  svu j z ivot, a to vs echno jenom proto, abych tomu 

magorovi zabra nila ude lat pe timinutovou operaci, kterou by moz na  tady, v 

C eske  republice, zpu sobil konec sve ta.“ 
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