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Ač se to zdá neuvěřitelné, navzdory nechuti, lenoře a jiným rozkošnostem,
sborníček se nakonec zrodil v krvi a potu, v děsu a zoufalství, nekonečném
hledání dávno poztrácených dílek a zapomenutých přání. Je malinký, ale
myslíme, že mu to na kráse neubírá. Bohužel v něm nenajdete všechna
soutěžní díla z duelu 2014–2015. Věříme ale, že ten další dopadne lépe,
spatří světlo světa rychleji a i dílek v něm přibyde.

Všem píšícím děkujeme za vytrvalost a vítězům blahopřejeme.

S doufáním zachování přízně,
Literární klub

Vysázeno s pomocí nástroje XƎLATEX.

League Spartan © The League of Movable Type
Latin Modern © B. Jackowski a J. M. Nowacki

Neoclassic Fleurons © W. Paulo

Autorská práva k jednotlivým dílům příšluší jejich autorům.



MODRÁ JE DOBRÁ?
KATEŘ INA SUSSANAH ANDRLOVÁ

8
Studené světlo žárovky, které za normálních nocí studilo, bylo dnes

neobvykle lákavé. Namodralá záře topila celý pokoj v hlubinách oceánu.
Už dávno neměla sílu vyhnat všechny stíny, spíš naopak. Vytvářela je.
Podivné a děsivé stíny v rozích pokoje, pod stolem a za křeslem. Obří
oliheň, chobotnice a sasanky.

Ležela a představovala si, jak plave mezi vším tím životem. Reflektory
projíždějících aut sem tam rozpohybovaly její soukromý oceán. A pak se
začala topit... Modrá všude kolem. Na očích, v uších, i v nose. Nedala se
odehnat, dostala se i pod peřinu. Najednou bylo všechno špatně. Ten tam
byl klid, který ještě před chvílí cítila. Všechno bylo špatně. Schoulila se
pod peřinu a doufala, že s dalším projíždějícím autem všechno zmizí.

Ale nezmizelo. Bylo to tam dál. Oliheň i sasanky. Až přišel on. Zhas-
nul tu protivně modrou žárovku a osvítil ložnici teplým zlatým světlem
petrolejky. Z děsivých hlubin na prosluněnou pláž během jediné vteřiny. S
jedinou osobou.

S ním je všechno v pořádku.

1



SVĚTLUŠKY
KATEŘ INA SUSSANAH ANDRLOVÁ

8
Lehký déšť smývá kontury okolního světa. Stejně není důležitý, když jsi

se mnou. Brýle jsem dávno schovala do pouzdra, abych aspoň je ochránila
před vlezlými kapkami. Nepotřebuju vidět daleko. Nedívám se ani pod
nohy, vím, že mě nenecháš spadnout. Jdeme pomalu, mám hlavu opřenou
o tvoje rameno a užívám si tu blízkost. Tma nás zahaluje, ale lampy mají
kolem sebe reje deštivých světlušek. Každá z nich jakoby nesla něčí přání,
myšlenku, touhu... Některé jsou i moje. Dostat se na školu, pořídit si psa,
naučit se šít... Ale jsou mezi nimi i promarněné příležitosti. Hlavně polibky,
které jsem se neodvážila dát. Teď! Teď je ta chvíle. Zastavím tě a udělám
to, konečně tě políbím.

Jedna z promarněných chvil se změnila ve vzpomínku na nejhezčí poli-
bek...
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PART IE
KATEŘ INA SUSSANAH ANDRLOVÁ

8
Víš, život je jako turnaj v šachu. Začínáš na jedné šachovnici, ale jak

stárneš, jejich počet roste. A tím se ti komplikuje hra. Manipuluješ a jsi
manipulován. Snažíš se neztratit figury, i když přiznejme si to, na některých
moc nezáleží. Pěšáci na šachovnicích příliš vzdálených lidí. Nejtěžší na tom
je fakt, že na každé šachovnici ovládáš jinou figuru. Hra je pokaždé jiná, ale
tah na jedné šachovnici ovlivní všechny ostatní figury. Pohyb věží změní
vztahy mezi střelcem a jezdcem. Když se o některou hru přestaneš starat,
oslabíš postavení jejího krále. Sebereš mu pěšáka prostě jen tím, že se
nepokusíš prohloubit známost v přátelství. Usnadníš si turnaj opuštěním
zdánlivě nepotřebné partie. Ale víš, co je největší záludnost celé téhle věci?
Postup nahoru. Z pěšce se můžeš stát věží. Z věže jezdce, střelcem... Je pár
šachovnic, na kterých můžeš hrát nejvyšší hru. Být dámou nebo králem.
V hloubi duše víš, že je špatné hrát na více šachovnicích za tyhle figury,
ale je to prostě hra. Vyvíjí se a někdy to nedokážeš ovlivnit. Ani nevíš jak
a přeskočíš z rozehrávky rovnou do patového postavení. Z pěšáka králem,
který neví, co si počít s dámou. S dámou, která už na jiné šachovnici svého
krále má. Je lepší hrát dál, nebo hru položit? Nechat další tah na dámě?
Nebo snad počkat na pohyb jezdců a střelců? Nevím. Sama vyčkávám, jak
mé tahy ovlivní celou hru.

Zbývá jen doufat, že nezůstaneme zavrženými pěšáky...
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PŘEKROČIT HRANIC I
ANNA ANNIH ILAT ION POPOVSKÁ

8
Město se mi zdálo jiné. Zprvu jsem myslel, že je to nostalgickým pachem

pestré přehlídky podzimu, který se vznášel ve vzduchu, ale bylo to jen tím,
že jsem se cítil šťastný. Po skoro půl roce jsem si tu konečně zvykl. Měl
jsem celkem ucházející práci, spřátelil jsem se s pár kolegy a s jednou
kamarádkou to dokonce začalo vypadat na něco víc. I když jsem doufal, že
mi nové prostředí vnese do života novou mízu a pomůže mi zapomenout na
těžkosti, které mě posledních pár let pronásledovaly, nikdy jsem si nemyslel,
že by se tak mohlo doopravdy stát. A najedno to tu bylo — sladký klid.
Samozřejmě to bylo jen pověstné ticho před bouří.

Protože jsem si pocity a nehmotné věci vždy pamatoval lépe, než jména
a čísla, tak si přesně vybavuji první náznak jinakosti. Zvedl jsem se z křesla
a šel si do kuchyně pro čaj, který jsem, ostatně jako vždy, nechal louhovat
až příliš dlouho. Vdechoval jsem příjemnou vůni bergamotu, když jsem
najednou cítil ostrou bolest, která mnou projela. Krásné aroma najednou
začal přehlušovat ostrý zápach připomínající hnis. To celé mohlo trvat
sotva pár vteřin, ale vše se velmi rychle vrátilo do původního stavu. Ač
jsem přemlouval sám sebe, ať si přestanu vymýšlet a chovám se normálně,
ten špatný pocit, který jsem měl, se mi usadil na srdci.

Asi to byl onen pověstný krok tam, po kterém nevede žádná cesta zpět.
Tyto pocity se mě začaly držet. Nejdříve jsem cítil jen nepříjemné vůně.
K tomu se časem začala přidávat citlivost na světlo, později jsem mhouřil
oči i za tmavých podzimních dnů. Netrvalo to dlouho a nervozita, kterou
jsem ze všech těch podivných změn cítil, se začala odrážet i na komunikaci s
ostatními lidmi. Ač jsem si to uvědomoval, odpovídal jsem na jejich otázky
scestně a nebyl jsem schopný udržet tok rozhovoru. Vůbec jsem nebyl s to
porozumět tomu, co se to se mnou děje, ale vše jsem si uvědomoval naprosto
plně.

Můj stav se zhoršoval. Nejradši jsem se držel v bezpečí domova, protože
jsem se mezi lidmi začal cítit špatně. Došlo to dokonce tak daleko, že jsem
byl nucen si vzít dovolenou a dle rady šéfové jsem se snažil namáhat co
nejméně a relaxovat. Ale dovolená možná vše ještě urychlila. Když jsem se
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přes den musel soustředit na papírování, zaměstnával jsem jím mozek nato-
lik, že nemohl přemýšlet nad ničím jiným. Teď, když jsem měl volno, jsem
často upadal do dlouhých nepříjemných stavů mysli. Téměř denně jsem
pociťoval absolutní stavy depersonalizace. Vznášel jsem se pár centimet-
rů nad svým tělem, které jsem používal jen jako kukátko do opravdového
světa, a snažil se najít způsob, jak tento pocit přehlušit, jak se stát zase
součástí sebe sama.

Pár dní stačilo na to, že jsem se neodvažoval vyjít ven vůbec, dokonce
ani na zahrádku. Poté se vodítko strachu zkracovalo a já se bál sejít dolů
po schodech a okupoval jen první patro, nakonec jsem se choulil jen ve
svém pokoji, který se mi tak stal jediným útočištěm. Co jsem měl také
dělat? Chvílemi jsem neexistoval, chvílemi jsem měl pocit, že se dívám do
očí smrti. Můj svět se zacyklil. Vždy jsem se vznesl ze svého vatového těla
a ucítil všechnu bolest světa, pochopil jsem smysl života a znovu spadl do
své křehké schránky, která měnila tvar a velikost, a to jen proto, abych jí
mohl znovu opustit a vznést se znovu nad ni.

Najednou jsem všemu porozuměl. Všechny věci, které se mi kdy sta-
ly — od drobností všedního života až po smrt mé ženy, se kterou jsem se
tak pracně snažil v tomto městě vyrovnat — se staly z nějakého důvodu.
Byly mi předurčeny neznámou vyšší mocí. Uvědomil jsem si, že mi osud
nikdy nenáležel, vše podléhalo absolutnímu determinismu.

Přestal jsem rozeznávat čas i prostor, všechny obrazce splynuly v přím-
ku. Občas jsem měl lehké záblesky, které mi připomínaly můj minulý život,
ale ten veskrze jen potvrzením mé předdefinované budoucnosti, pokud ještě
něco jako budoucnost smělo existovat.

Překročil jsem hranici šílenství, nebo jsem ji přeběhl? Najednou jsem
přesně věděl, kde jsem. Na oknech byly mříže a pokoje zářily odpudivou
bělobou. Musel jsem být vězněn. Třeštila mi hlava, asi mi někdo dal drogy.
Nevěděl jsem to jistě, na nic jsem si nedokázal pořádně vzpomenout. Často
jsem se vracel k tvrzení, že blázen o svém šílenství neví. Tak jsem jím
přeci nemohl být, ne? Ale byl jsem tu uvězněn. V žaláři či ústavu pro
choromyslné, to jsem si nebyl jistý. Nebyl jsem schopný se rozhlédnout
kolem sebe a zjistit, že vězením jsem jedině já sám sobě.

Musel jsem utéct. Občas jsem míval světlejší dny, jisté záblesky, které
mě spojovaly s realitou. V nich jsem plánoval své vykoupení a shromažďoval
věci k němu potřebné. Když opět nastala jedna z mých jasnějších chvil,
vykopl jsem rám okna, vyhodil dolů na trávu matraci, abych zbrzdil svůj
skok. Ještě jsem si rychle vzpomněl, kam jsem ukryl štípací kleště, kterými
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jsem si chtěl prorazit cestu ven plotem, vyhodil je z okna, a následoval je.
Při dopadu jsem necítil žádnou bolest, celé mé zkřehlé tělo ovládala jen
myšlenka na útěk. Popadl jsem kleště a jako pominutý běžel k plotu, který
byl poslední hranicí mezi mnou a volností. Stříhal jsem, jak nejrychleji jsem
to dovedl. V tu chvíli jsem si nebyl s to uvědomit, že pořád ležím ve svém
pokoji a to, co přestříhávám, není plot, ale mé žíly.

Ale byl jsem nadšený, útěk se povedl. Konečně jsem dosáhl svobody.
Věděl jsem, že se mi to podaří, byl to totiž můj osud.
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STŘADATELÉ SLZ
ANNA ANNIH ILAT ION POPOVSKÁ

8
Každou noc se neslyšně procházím po nebi a pozoruji lidské osudy.

Mohu se sice jen dívat, ale často mívám pocit, jako bych je prožívala s
nimi. Lidské bytosti jsou po všech těch staletích stejné. Nechávají se unést
emocemi, chtíčem, přeludy. Opakují stejné chyby. A přece mě vždy dokážou
něčím překvapit.

Ve městě, nad kterým bloudívám celé noci, jsem si vyhlédla krásný
milenecký pár a sdílela s nimi jejich každodenní půlnoční procházky. Ti
dva mne bůhvíproč fascinovali, nemohla jsem z nich spustit zrak. Už jsem
o nich věděla téměř vše — co mají rádi, jací jsou, co dělají, a poslední noc
jsem zjistila i smutný fakt, že mladý muž je smrtelně nemocný. Od té chvíle
jsem dívku vídala častěji — nad ránem už jí můj stříbrný svit nedovolil
spát, a tak se chodila nadýchat čerstvého vzduchu, který vířila rosa. Její
tvář v ranní mlze vypadala o deset let starší, protože jí měla zahalenou v
beznaději.

Pamatuji si to přesně. Vydala jsem se na svou noční obchůzku, jako
strážkyně všech spících. Zrovna jsem byla přeťatá v půli a jemně svítila
na cestu všem neviditelným. A tehdy jí oslovili Dva. Věděla jsem přesně,
co jí nabízí. A také jsem věděla, že je tak nešťastná, že jejich nabídku
přijme. Chtěla jsem na ní zakřičet: „Ne, nedělej to, vždyť přijdeš o to
nejcennější!” Ale jak jsem asi mohla, když nemám úst či řeči? Už mnoho
takových, jako byla ona, jsem tímto nekalým způsobem viděla přijít o život,
nechtěla jsem mezi jejich řadami přivítat i ji. Přítomnost Dvou mě trápí
už dlouho. Obírají křehké lidské bytosti o jejich štěstí, aby střádali slzy.
Lidské slzy jsou totiž ve světě pod světem velmi cenným artiklem. Nechápu
tu zrůdnost, kterou uplatňují ve sbírání. Kéž bych tak mohla dělat víc, než
se dívat. Je jen otázkou času, než se stane něco zlého.

h
Uplynulo pár poklidných nocí, než se vše seběhlo. Ne nadarmo se říká,

že před bouří bývá klid. Zprvu jsem moc nechápala, co se děje. Mladý muž
se zasněně procházel nocí se svou dívkou. Byl pln života i energie. Chvílemi
se zastavil, aby ji políbil. Poznali se teprve před dvěma dny, ale jeho srdce
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hořelo takovou touhou, jako by ji znal léta. Na svou bývalou dívku si ani
nevzpomněl.

Dva si té noci přišli pro splátku.
„Tak co, holčičko, splnili jsme svou část dohody?” Ušklíbl se jeden z

nich. „Těší se muž, kterého tak miluješ, zdraví?” Pobavený škleb mu ještě
dlouho zůstal viset na rtech.

„Ano,” odvětila tiše, „splnili.”
„A teď zaplať!” Zaburácel druhý.
Prázdnými ulicemi se prohnal chladný vítr a nesměle otáčel listí na

stromech. Vzduch zhoustnul, plnily ho emoce. Ač bylo všude ticho, kolem
viselo napětí a strach. Jako by do ní v tu chvíli vstoupily všechny pocity,
které se snažila potlačovat. Po tvářích se jí začaly kutálet slzy velké jako
hrachy. Plakala tak moc, až to vypadalo, že v ní nezbude jediné slzičky.
Odešla hlubokou nocí a její srdce bilo, stejně jako srdce želvy, když zemře,
ještě několik hodin. Ti dva nechali slzy kutálet ještě dlouho po tom, co
odešla a kochali se jimi. Musejí je sice odevzdat, ale proč si před tím trochu
neužít?

„Jak to, že nejsou modré? Vždy jsou přeci modré!” Zeptal se udiveně
jeden druhého, když nechával skapávat slzu ze své jemné ruky.

„Ty to vážně nevíš?” Jeho překvapený výraz mu byl odpovědí. „Já sám
je sice nikdy na vlastní oči neviděl, ale slyšel jsem o nich z dávných legend.
Ty modré, které vídáme pořád, můj brachu, značí smutek. Rudé jsou slzami
štěstí.”

„Počkat, to mi jako chceš říct... ”
„... ano, že je opravdu šťastná, že zůstal naživu, i když k ní už nic

necítí.” Dokončil jeho započatou myšlenku.
„To tedy znamená, že ho vážně milovala?”
„Už to tak vypadá.”
Oba se dali do smíchu a začali sbírat červené slzy.
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TERČ
ANNA ANNIH ILAT ION POPOVSKÁ

8
Snažím se z týhle díry vypadnout už dobrý dva roky. Nejhorší je ale

to, že jsem za celou tu nekonečnou dobu na nic nepřišel a patlám se v tom
úplně stejně jako na začátku. Rozdíl je akorát v tom, že teď odtud chci
zdrhnout víc než kdy jindy. Někdo říká, že když jste magor, tak to máte v
životě lehčí, ale mě to teda přijde jako kurevsky těžká zátěž. Asi, že magor
nejsem.

Tak si představte, že vám mažou paměť a zdupou to. Místo toho, abys-
te byli stejný ubečený ovce jako všichni ostatní a celý jim to sežrali i s
navijákem, jste hrozně zmatený, pak nasraný a pak najednou zavřený ve
cvokárně. Říkáte si, co jsem jim měl jako sežrat i s tím navijákem. To mi
neuvěříte: Ti hajzlové mi tvrdí, že nejsou žádný jinačejší barvy než bílá a
černá. A že jsem já ten divnej, když jiný barvy vidim. Ostatním asi vy-
mazali palici líp a nalili jim do nich ředidlo, aby byli stejně blbý a věřili,
že žijou v černobílym filmu. No a proto jsem tady, vážení, protože jako
jedinej nejsem cvok.

Bejvá tu nuda, ostatní zavřený jsou fakt dost vymiškovaný. Jeden tý-
pek tvrdí, že mu unesli celou rodinu, a když každou hodinu nezačne mlátit
hlavou do zdi, tak je všechny postřílej. Další je zase skálopevně předsvěd-
čenej o tom, že je Země kulatá a točí se. Takže už asi chápete, proč tu není
dvakrát sranda — nedá se tu s nikym bavit. Teda skoro. Hraju dost často
karty s jednou žábou a fakt se u toho nasmějeme. Ale musí mít zrovna
náladu, protože někdy je na tom fakt bídně a s nikym se nebaví. Holka
nešťastná má taky fakt hustou příhodu, proč je zrovna tady. To mi snad
ani neuvěříte.

Prej chodila dost dlouho k psychoušovi, protože onehdá nepomohla ně-
jaký holce, kterou právě znásilňovali v parku. Měla z toho výčitky svědomí
až na střechu a ten její dochtor se jí snažil vysvětlit, že je to normální — že
se prostě bála a zdrhla. No a jednou šla zase tý terapie, a co nevidí — mladá
ženská ječí jak pominutá, protože ho do ní strká chlap velkej jako hora.
Tentokrát se rozhodla to tak nenechat a tý chudince pomoct. Rozhodla se,
že toho chlapa prostě odežene a obě zdrhnou. No, a když si to tam tak

9



přihnala, tak jí ta ženská i s chlapem oba čapli a pustili se do ní, jestli
chápete, co tim myslim. Ukázalo se, že to byla dvojka nějakejch úchylů, co
se v těhle věcech vyžívá.

Příběh je to hustej, co? Ta mladá žába teda vypadá fakt bídně, jako by
jí fakt nějakej chlap něco udělal. Ale tuhle šílenou historku jí teda dvakrát
nevěřim. Se mnou se baví, prej jí připomínám tátu. Né že by mě to nějak
zvlášť těšilo, protože jsem tak o deset roků starší jak ona, ale je to fakt
milá společnost, tak to zase tolik nehrotim.

„Pomůžu ti utéct.” Mrká na mě od karet. „Vím jak na to, vše jsem
promyslela. Ale něco za to chci — aby ses pro mě vrátil a dostal mě taky
pryč.”

Hlava mi šrotuje na plný obrátky, ale moc se mi do toho nechce. Je to
fakt poklad, ale nevim, kdy jí může rupnout v bedně, žejo.

„Vím, že to tu říká každý pacient, ale nejsem cvok.” Dívá se na mě těma
svejma krásnýma panenkovskejma očima. Nakloní se ke mně přes stůl tak,
že je fakt těžký, abych se jí do nich vydržel dívat. „Taky vidím barvy.”
Zašeptá co nejvíc potichu a hned se začne rozhlížet kolem sebe, protože je
celá připosraná, že by jí mohl někdo uslyšet.

„Myslíš, že jsem úplně blbej?” Hned mi cvakne, že to jen zkouší, abych
jí věřil a přibral jí do party.

Čapne mě za ruku a nakloní se úplně ke mně. „Nelžu, vidím je. Všichni
je vidí, musí. Jen hrají nějakou podivnou hru, abychom si mysleli, že s
námi něco není v pořádku. Vidím, že máš krásné tmavě modré oči, a když
se začneš smát tak hlasitě, až brečíš, je vidět, že se ti leskne v puse zlatý
zub.”

V tu chvíli jí uvěřím a cejtim, jak se ve mně něco hlo. Vim natuty, že
zdrhnu a tuhle křehkou krasotinku tady taky nenechám shnít.

Vidím, jak se na mě kouká — tak, že je jí jasný, že do toho jdu. Myslim,
že to je to, čemu se říká ženskej instinkt — ženská vždycky pozná předem,
že jí chlap řekne jo.

„Tak jakej máš teda plán?” Usměju se na ní.
Ta malá mrška mi neprozradila, co přesně vyvede, jen mi řekla kdy.

Byla přesná jak hodinky a nějakou záhadou se mi podařilo dostat se ven
i přes vrátnici. Zatímco jsem zdrhal, co mi síly stačily, hlavou mi vrtalo,
co ta asi tak vyvedla. Napadlo mě, že kdyby se svlíkla, tak všechny určitě
odláká. Hodnou chvíli jsem se při tom svým chraplavým běhu určitě musel
tlemit jako nějakej strarej úchyl, ale alespoň jsem na chvíli nemyslel na to,
že mam pocit, jako by mi někdo polil plíce benzínem a škrtnul sirkou. Ten
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někdo jsem byl totiž já, a to už od svejch čtrnácti, haha. Nejdebilnější na
tom ale bylo, že jsem na to cigáro měl stejně chuť, i když jsem ho už asi
neměl čim vytáhnout.

Víte, co je to nejhorší, co jsem moh zjistit? Ne, neni to to, že za rohem
na mě čekaj poldové nebo že mě co nevidět někdo práskne. Nejhorší je
zjistit, že si z vás celou dobu jen někdo dělá prdel. Když jsem to zjistil,
málem to se mnou seklo. Hrát si s lidskejma životama. A proč? Protože
zkurvený boháči se nudili a potřebovali nějakou fakt príma reality show.
A tak zavřeli do blázince pár ubohejch chudáků, zpřeházeli jim pomocí
tý svý technologie pár paměťovejch drátků v hlavě a pic! Velká bžunda v
přímým přenosu — pár ubožáků, co se na smrt trápí, aby se debilní mi-
lovníci drahejch aut a vín doma tak nenudili. A ještě na nás ty hajzlové
uzavíraj sázky. „Terč — tref se, koho prvního trefí šlak!” Tohle jejich motto
už nikdy nedostanu z hlavy. Takhle nasranej jsem teda nikdy nebyl. Slíbil
jsem sám sobě, že z tý hrabárny dostanu všechny a těm unuděnejm prasa-
tům ukážeme, že si za prachy nemůžou koupit všecko. No, je asi nad slunce
jasný, že mi to nevyšlo.

„Uklidněte se, prosím”“ Říkala mi s falešnym úsměvem ta protivná
mladá doktorka, ze který jsem měl vždycky husinu. „Zkuste se nad tím
zamyslet zdravým selským rozumem. Je víc pravděpodobná možnost, že
jste se duševně pomátl a snažíme se vám pomoct, nebo že se proti vám
všichni spikli a — jak tvrdíte — vás zneužili a použili jako postavu do nějaké
obludné reality show?” A takhle to do mě hustila den co den. No a nakonec
mi to docvaklo — prostě jsem cvok a jen potřebuju vyléčit, jako všichni
tady.

TERČ
Nová hra, která si z vás vystřelí!
Nemáte peníze pro svou rodinu? Chcete se stát slavným? Nebo vás prostě
jen nudí váš dosavadní život?
Netruchlete, máme pro vás řešení na všechny vaše neduhy!
Přihlaste se co nejdříve do naší reality show a připojte se i vy k osudům
vašich milovaných hrdinů!
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VĚČNOST
ANNA ANNIH ILAT ION POPOVSKÁ

8
„Mé jméno je doktor Aeter, vítejte na naší klinice.” Přátelsky se usmál

na svou novou pacientku. „Nemusíte mít strach, všechno v klidu probere-
me. Následujte mě.” Pokynul rukou směrem ke dveřím a mladá žena, které
neměla téměř žádnou barvu v obličeji, šla automaticky za ním.

„Posaďte se u nás. Mohu vám něco nabídnout, nebo přejdeme rovnou
ke konzultaci?” Zeptal se jemným hlubokým hlasem.

„Raději rovnou začněte. Z doktorů, nemocnic a všeho kolem jsem vždy
nervózní, tak ať to mám co nejdříve za sebou,” odvětila a do obličeje se jí
pomalu začala vracet barva.

„No, dobře, jak si přejete, nemusíme chodit kolem horké kaše. Vysvětlím
vám, jak celá procedura funguje. Na zachovávání mladistvého vzhledu jsme
experti. Náš inovativní způsob praktikujeme již několik let a to s naprosto
fantastickými výsledky. Z procesu ale není cesty zpět, proto váš nejprve
seznámím s negativy, která s sebou nese.

Cenou, kterou zaplatíte za zachování vašeho krásného mladého vzhledu,
budou především vaše pocity. Ať už to bude radost, zamilovanost, touha,
dojetí, vzrušení, hrdost, veselost, spokojenost nebo klid. Všechny tyto emo-
ce navždy zmizí. Na druhou stranu se zbavíte i všech negativních pocitů,
ale pro spoustu klientů je problém tento fakt přijmout a od svého roz-
hodnutí ustoupí. Ovšem mnozí se raději těchto, ehm, jako bych to řekl...
přežitků vzdají a zůstanou mladými navždy. Posuďte sama.” Pomalu vstal,
stále s úsměvem, a spustil projektor. „Vidíte, jak jsou nádherní?” Kochal
se svou prací.

Na plátně se střídala spousta fotografií mladých žen, místy mužů. Ač
nádherně a bez vrásek, všichni vypadali jaksi skelně, bez výrazu, trochu jí
to vyděsilo.

„Kolik let je téhle?” Vychrlila ze sebe, když naskočil obrázek jemné
světlovlasé ženy s bledou pletí.

„Zkuste hádat,” šibalsky odvětil doktor Aeter.
Zamyšleně se zahleděla: „Plus mínus sedmadvacet?” Nervózně pohlédla

na doktora a očekávala odpověď.
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„Ha, pětačtyřicet!” Vyhrkl vítězoslavně.
Udiveně na něj pohlédla. „To snad není možné! Tolik? Proboha, to je

úžasné!” Nadšení jí naplnilo oči, ale stejně bylo vidět, že pořád přemýšlí a
pečlivě zvažuje, jestli proces podstoupit. „A jak přesně ta vaše procedura
funguje, doktore?”

„Přesný proces vám bohužel nemohu sdělit, jde o lékařské tajemství,
které je třeba pečlivě střežit až do poslední chvíle. Zkusím vám ale popsat
jeho účinky tak, abyste jim, i jako laik, plně porozuměla. Kdybych měl
tento zákrok přiblížit, přirovnal bych ho k nečekanému mrazu. Rozkvetlou
květinu obalí led a tím ji uchová navždy krásnou, navždy zachytí moment
jejího rozpuku. Ovšem ke květině už není možné přivonět, jestli chápete.”
Pohlédl na svou pacientku.

Přikývla. „Samozřejmě, ta ztráta emocí.”
Doktor na souhlas pokyvoval hlavou. „Vždy záleží na tom, v jakém

věku tento proces podstoupíte. Ubrat nic nedokážeme, zachovat umíme
vše.” Nepatrně na ní mrkl. „Vám je, dvacet... ”

„... dva” doplnila ho.
„Tak to jste přišla úplně akorát, řekl bych. Vaše tělo už je zcela vy-

vinuté, ale ještě pár let, a začnou se vám tvořit mladistvé vrásky a tělo
postupně uvadat,” gestem obkroužil její obličej a naznačil pohyb směrem
dolů.

„Pečlivě si tedy rozmyslete, jestli zákrok chcete.” Potřásl jí na rozlouče-
nou rukou. „Ale moc neotálejte,” dodal a v jeho hlase skoro jako by zazněla
výhružka, které si ale mladá žena nemohla všimnout, protože se jí v hlavě
obracela jeho slova o zákroku, květinách, věčném mládí a životě bez citů.

„Jsem rád, že jste se vrátila. Jste si tedy jistá tím, že chcete postoupit
proceduru?” Doktor se afektovaně usmál, protože už předem znal odpověď.
Nikdo se přeci nevrátí, aby řekl ne.

„Stoupněte si tady. Kolem vás je zařízení, které vám obemkne tělo,
abyste neupadla, až proces začne. Kvůli použité technologii není možné
provádět ho vleže. Tak, jste připravena?”

Jemně, a opět bledá, že by se v ní krve nedořezal, přikývla. Doktor
začal manipulovat s přístrojem, který jí chytil kolem kotníků, stehen, bo-
ků, dolní části hrudníku a krku, aby bylo tělo stabilní. Poté si v injekční
stříkačce připravil látku, kterou se jí chystal vpíchnout. Byl to velmi peč-
livě vyvinutý roztok. Po vstříknutí do žíly neusmrtil hned, jak se dostal k
srdci, ale krevním oběhem putoval do té doby, než se dostal do všech částí
těla. Ty znehybnil a během několika minut prakticky zakonzervoval, takže
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k jejich tlení dojde až za několik desítek let, ne-li déle. Kvůli paralýze se
nedalo říct, kdy přesně nastala smrt, ale během pár minut byl pacient za-
chycen v nehybnosti a — a to především — v dlouhotrvajícím mládí, které
mu nikdo nemůže vzít.

Přívětivě se na mladou ženu usmál. „Jen to maličko štípne a bude po
všem.”
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PŘEŽITEK DOBY
P IERRE VESPER

8
Šílím po strachu.
V bezvědomé nárůči chaosu
obžívají melodie
lásky.
Proklínám
bolestné oči
jež mě hýčkají
kataklysmaty.
Odstrkují mě
hřejivé ruce od krve.
Moje ruce.
Jsem ironickým
lovcem štěstěny.
Básníkem smutku
a pijákem vlastních slov.
Verše přejímají znaky
deliria.
Utopie obývaná
mrtvými křičí a sténá
pod vlastní dokonalou
zkažeností.
Zůstávám se stvůrami
ve své mysli.
Zabíjím je.
Oroborové momentu.
Chci žít a trpět
slastmi zapomnění
a nestálosti.
Ztrácím všechna
moje JÁ v bělostných
nocí vzkříšení.
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