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POVÍDKY
Epilog PH XIII
Kde se stírá hranice mezi Světlem a Tmou?
Vždyť jedno bez druhého nemůžou existovat.
Jsou jako milenci odsouzení být si věčně na dosah ruky a zároveň na míle vzdálení.
Záleží vážně tolik na tom, jakou barvou si nás Šero označí?
Každý z nás je přece zodpovědný za svoje vlastní činy. Za svoje svědomí.
Všichni milujeme a nenávidíme.
Všichni bojujeme za svou věc, každý svým vlastním způsobem.
Nakonec za nás rozhodne čas.
Nebe nad Prahou bledlo nesmělým úsvitem. Poslední březnová neděle měla být pošmourná a chladná.
Na vyšehradských věžích odbíjelo šest. Po dramatech posledních hodin nebylo nikde ani stopy. Jen na jednom místě se v
Šeru začal rychle rozrůstat modrý mech a zakrýval tak tmavé skvrny od krve.
V noci navždy odešli dva Jiní.
Noční Hlídka přišla o svého Nejsvětlejšího.
Denní Hlídka ztratila přítelkyni, členku rodiny.
Oba obětovali svoje životy, aby zachránili stověžaté město a své blízké.
Světlý a Temná.
Za každých okolností musí panovat rovnováha. Šero to ví, jenom my jsme to ještě tak docela nepochopili.
Nikdy se nevezmeme za ruce a nepůjdeme společně bojovat bok po boku proti všemu zlu na tomhle světě. Na to jsme
příliš rozdílní. A vlastně je to tak správně - každá strana zatěžuje jednu misku vah.
Ale trochu toho respektu a tolerance bychom vůči sobě možná najít mohli.
Protože záleží jen na nás, zda měla Ateronova a Sakeenina oběť nějaký smysl. Záleží jenom na nás, jak využijeme
příležitost, kterou nám dali.
Za Prahu se stojí za to bít.
Za Prahu možná dokonce stojí za to umřít.
Ale jestli skutečně existuje něco, za co má smysl položit život, jsou to ti, které milujeme.
V neděli to vyšlo v novinách. Jenom krátké parte, aby se vědělo, k čemu došlo. I když většině Prahy ten stručný
článek řekl jediné - že Hlídky dělají svoji práci.
Za cenu největší.
Někdo si možná povzdechl a potřásl hlavou. Jak už to tak nad úmrtním oznámením lidi dělají. Nikoliv z lhostejnosti,
ale z pocitu povinnosti vyjádřit účast nad ztrátou života.
Ne - Jiní v Praze si nemohli uvědomit plný rozsah toho, před čím je Hlídky chránily. Před čím je zachránili Temná a
Světlý tím, že za ně položili svůj život. Nevědomost je totiž ohromně sladká a všichni se jí drží seč mohou, aby jim
pravda nezbořila jejich malé světy plné iluzí.
Pravda totiž bolí - proto zůstávají velké oběti nepovšimnuty nebo oceněny soustrastným povzdechem.
Noviny zítra vydají jiný článek. Takový, aby nebolel, aby se líbil.
A svět poběží dál, zdánlivě netečný k tomu, co se stalo.
Jenom na Vyšehradě uvadnou dvě růže - bílá a rudá - které tam zanechaly starostlivé ruce. Ruce těch kteří vědí, kteří
vidí…
A pokud je někdo sebere - třeba děvče, které se vede za ruku s vysokou ženou v tmavém kabátě - zůstanou jako němí
svědci našeho smutku. Možná si je to dítě doma usuší, schová - protože pro ni budou mít zvláštní význam.
Možná to budou právě tyhle dvě růže, které se stanou svědkem toho, jak poprvé vstoupí do Šera. Malá, zelenooká
dívenka.
A Šero ji označí…
Nezáleží na tom, jak. Nezáleží, zda bude Temná, nebo Světlá. Zrozená k velikosti nebo jedna z mnoha.
Podstatné je, že dva padli, aby ona - a jí podobní - mohli vůbec žít.
Zatím si bude hřát dva zkřehlé květy na prsou a ruku v ruce se svou matkou - protože nikdo jiný to být nemůže - se
ztratí v houstnoucí tmě, která přikryje město.

Úvodní povídka PH XIII - Něco končí, něco začíná

V

jednom Bohem zapomenutém koutě světa

Zatracený vedro, pomyslel jsem si a mechanicky jsem mačetou prosekával cestu. Košile, mokrá potem, se mi lepila na
tělo. A to jsem si myslel, že už jsem zvyklej…
Žiju tady už nějakej ten rok a v džungli se vyznám prakticky stejně tak dobře jako místní domorodci. Čas od času to
hodí docela zajímavou sumičku. A z těch dvou, co přijeli do vesnice před týdnem, byly prachy cejtit na sto honů.
Docela pěkná zrzka, která vypadala, že by nejradši byla někde úplně jinde, a takovej malej nevýraznej ňouma, co se
od pohledu hodil spíš do kanclu než do přírody. Divná dvojka.
Co mě ale opravdu zarazilo byl fakt, že se na ně místní šaman podíval jenom hezky zdálky ze svý chatrče, odmítl se k
nim přiblížit a po zbytek jejich pobytu ve vesnici usilovně zaháněl zlý duchy. Což mělo za následek především to, že
se s nima nikdo z domorodců vůbec nechtěl bavit, natož je provázet do džungle.
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Místní prostě občas podobný věci vyvádějí, už jsem se nad tím naučil mávnout rukou a nenadskakovat z každýho zlýho
znamení, se kterým šaman přišel.
Já jsem neviděl důvod, proč s příchozími neprohodit pár slov a dobře jsem udělal. Z tohohle kšeftu budu spokojeně
žít ještě dlouho.
Jednání vesměs vedla zrzka, ten druhej jenom seděl a přikyvoval. Vcelku přesně věděli, kam jít, takže jsme se rychle
domluvili, já shrábnul zálohu - a když tak nad tím přemýšlím, další, co si pamatuju je, jak stojím venku u svýho
džípu a ta ženská se na mě usmívá ze sedadla spolujezdce.
Její společník mě pobídl, ať nasednu a já nějak neviděl důvod, proč ne, i když už se blížil soumrak a za normálních
okolností bych radši vyrazil až hezky ráno.
Teď jsme byli na cestě třetí den.
Zarazil jsem se, jak jsem si tyhle věci uvědomil a zůstal jsem stát s napřaženou mačetou.
Vycítil jsem, jak ti dva za mnou ztuhli.
“Děje se něco?” zeptal se ten chlápek - jak se sakra jmenoval? Mlčky jsem zavrtěl hlavou.
“Tak pokračujeme,” řekl tónem nepřipouštějícím námitek a já vyrazil vpřed, než jsem se nad tím stačil aspoň
zamyslet. Tak jsem při prosekávání větví aspoň usilovně přemýšlel nad tím, jak se ti dva jmenujou, ale pokaždý, když
už jsem to měl na jazyku, zase jsem to zapomněl.
Pořád mezi sebou něco šeptem řešili, ale nerozuměl jsem jim ani slovo. Nemluvili ani anglicky, ani francouzsky,
dokonce ani němčina, ze který znám pár slov, to nebyla. Ze všeho nejvíc mi to znělo jako řádně zpotvořená ruština
nebo tak něco.
“Tady zastavíme,” oznámil jsem po dalších asi dvou hodinách prodírání se mezi liánami. “Dáme si hodinku pauzu.”
Chlap se na mě podíval a nadechl se, jako by chtěl něco namítat, ale rusovláska mu položila ruku na rameno.
“Má pravdu,” řekla anglicky. “Pár hodin navíc už nás nezabije, nebo snad ano?” Muž jí něco odsekl v tom divným
jazyce, a pak na sebe chvíli štěkali. Já zatím připravil něco k jídlu a marně jsem přemýšlel, co zrovna tyhle dva
mohlo donutit vyrazit na společnou výpravu do našeho Bohem zapomenutýho kouta světa. Jo, jasně, přemýšlel jsem o
ukrytých pokladech a dávno ztracených chrámech, ale pokud já jsem věděl, v týhle džungli se nic takovýho nenacházelo.
Navíc z filmů o Indiana Jonesovi už jsem dávno vyrostl.
Možná drogy? Jo, to by mě vlastně asi tolik nepřekvapilo, možná si prostě jenom jdou vyzvednout zásilku. Nebo
diamanty? Nebo něco jinýho silně nelegálního? Každopádně celá tahle akce začínala pěkně smrdět.
Ale nechal jsem se najmout jako průvodce, nechal jsem si zaplatit, tak tuhle prácičku dokončím. A pak se budu
tvářit, že jsem ty dva nikdy v životě neviděl.
Došli jsme na o něco méně zarostlý prostor, kterýmu by se s trochou nadsázky dalo říkat mýtina, když se ta zrzavá
ženská najednou ocitla přede mnou. Prostě jsem mrknul a stála tam. Usmála se na mě, ale zelený oči měla studený jak
led. Ohlídnul jsem se po tom druhým, ale nikde jsem ho neviděl. Přitom bych přísahal, že ještě před deseti vteřinama
jsem za sebou slyšel jeho kroky.
“Díky za doprovod, drahoušku. Sladké sny,” prohlásila zrzka, něco nesrozumitelnýho zamumlala a pohladila mě po
tváři. Jako bych dostal elektrickou ránu a zatmělo se mi před očima.
To bylo naposledy, co jsem ji viděl.
Netuším, jak jsem se dostal zpátky do vesnice. Jistý je, že ti dva zmizeli beze stopy a já musel absolvovat asi tak
deset očistných rituálů, aby mě domorodci vůbec snesli mezi sebou. Pořád ještě čekám, kdy se po tom prapodivným
párečku začnou shánět úřady. A pravda je, že teď už si pořádně nevybavím ani jejich tváře.
Jenom ty chladný zelený oči mě občas ještě budí ze sna.

V jedné Bohem zapomenuté kanceláři
Nesnáším svou práci. Vážně. Upřímně ji nenávidím.
Když jsem nastoupila k Noční Hlídce, očekávala jsem akci v ulicích, vzrušující honičky, boje s upíry a vlkodlaky…
Místo toho už deset let tvrdnu v tomhle zatraceným kanclu.
Za patnáct let, co jsem Jiná, jsem nepostoupila ani o kategorii. Pořád ta samá nudná, usmolená šestka. Zaříkávačka,
co je dobrá leda k tomu, aby zadávala data do počítače a bookovala letenky pro ty šťastnější, který naše vedení
vysílá do světa.
Nejsem nic jinýho než obyčejná sekretářka. Bože, nenávidím svoji práci.
Na stole mi přistál další štos papírů.
“Zdravíčko, Dominique,” usmála se na mě šéfová. “Tohle je urgentní, tak se do toho prosím ihned pusť.”
Nečekala na odpověď a odrázovala zpátky ke svému stolu. Čúza jedna.
S povzdechem jsem se začala probírat složkou a prakticky okamžitě mi bylo jasné, že tohle není jen tak obyčejná
služebka.
Rebecca Leah Taussig, Georges Bernard Reverdin, Jacques Bouchard.
Všechna ta jména jsem zatraceně dobře znala. Kdo by je v Paříži neznal.
Rebecca Leah byla šéfka zásahový jednotky, která ještě nedávno fungovala jako externí konzultantka z Tel Avivu.
Definitivně přešla pod vlajku pařížské centrály NH krátce poté, co se loni v září vrátila z Prahy, kam ji Fierabras
poslal zkontrolovat tamější pobočku Noční Hlídky.
Rychle jsem se podívala na cílovou destinaci téhle navýsost zajímavé skupinky.
No jasně. Praha.
Šéfka zásahovky, jeden z jejích nejlepších chlapů a šéf našeho vědeckýho oddělení.
Když si to člověk dá dohromady s posledním děním, je jasný, že v Praze nám něco zatraceně hoří pod zadkem.
Vrhla jsem se do práce s úplně novým nadšením a v duchu jsem si představovala samu sebe jako Rebeccu Leah. Co asi
bude v Praze řešit? A i kdyby měla fungovat “jenom” jako Bouchardova ochranka, co tam jede zkoumat on?

V jednom Bohem zapomenutém baru
“Hej, Láďo… Pošli mi sem ještě panáka,” houknul jsem na barmana a típnul jsem zpola dokouřenou cigaretu. Tak mizernej
den jako dneska jsem už dlouho nezažil.
Šéf je poslední dobou náladovej jak ženská v přechodu a jeden nikdy neví, kdy začne řvát a rozdávat rány. Chudák
slušnej upír aby se mu bál lézt na oči.
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A Lexxa, se kterou se dřív dalo pokecat, a která dokázala Šéfa vždycky usměrnit, je teď taky solidně na přesdržku.
Chlapi říkali, že prej si začala povídat sama se sebou. Asi už těm dvěma leze pití krve na mozek.
Vyklopil jsem do sebe panáka, kterej už přede mnou nějakou dobu stál, a zapálil jsem si další cigáro. Dostával jsem
hlad. Náhrady holt jednomu nestačí, když má možnost si cucnout horký lidský krve. Jenže zrovna dneska jsem neměl v
kapse žádnou povolenku. Šéf zjevně usoudil, že jsem nepředvedl žádnej záslužnej čin, za kterej bych ji mohl dostat.
Jo, to loni jsem jednu licenci dostal jako roční prémii za věrný služby. To byly časy...
Mávl jsem na Láďu a ten mi okamžitě doplnil prázdnou skleničku. Tentokrát jsem pomalu upíjel a přemýšlel jsem.
Po Stodůlkách teď kolovaly divný řeči. Šéfovi prej už definitivně přeskočilo a má v plánu potopit celej byznys.
Lexxa má být první na řadě z těch, který chce zlikvidovat, a nakonec se sám udá na Hlídce a nechá se odhmotnit
Inkvizicí.
Prej má někde ulitej sklad, o kterým nikdo - ani Lexxa - nemá žádný záznamy. Chlapi si myslí, že tam má zavřenou
hromadu lidí, ze kterejch chodí pravidelně pít. Některý dokonce tvrdí, že tam nemá lidi, ale Jiný.
Můj žaludek udělal kotrmelec a já rychle dopil zbytek rumu. Krev Jinejch. Jo, no, říká se - a už dlouho - že šéf,
Lexxa a vůbec valná většina zakládajících členů Svatých na tomhle matroši ujíždí. Fuj. To je regulérní kanibalismus.
No, ne že bych to tak trochu netušil - vony mezi našincema kolovaly všelijaký povídačky o tom, co jsou vlastně Svatý
zač. Ale co, prachy jsou to dobrý, nemůžu si stěžovat.
A co kdy Šéf slíbil, to vždycky dodržel. Možná je tak trochu mešuge, ale férovej mešuge. Zatím je férovej mešuge.
Tonda tuhle říkal, že prej poslal do hajzlu dva chlapy, co mu doručili nějakej balík vo hodinu dýl, než měli.
Prej vojenská přesnost, řval na ně přes celej bar. Nejsme ňáký flákači z Horní Dolní, ale seriózní organizace.
“S velkym O, ty vole!” zamumlal jsem si pro sebe a sáhnul po krabičce cigaret.
Prázdná!
Do hajzlu…
Hodil jsem na bar dvě stovky a vypadl z toho zatracenýho místa, žmoulaje zbylou stovku na další krabičku.
Nešla mi z hlavy jedna myšlenka - banda chlapů v dodávce, v černý vod hlavy až k patě. A na krku vykérovanou lilii,
jako každej regulérní Svatej...

Úvodní povídka - PH XI "Přestavba" (jaro 2014)

Intermezzo - PH "Jiná Hra" (podzim 2012)
Úvodní povídka - PH "Jen pár kapek" (léto 2012)
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