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Ladislavu Fuksovi se vzpomínkou na osobní setkání

Novorozenec má dosud šanci stát se čímkoli na světě. Možnosti s plynoucím časem klesají.

                                                                                                                          Vladimír Neff

Nic z toho, co se ti přihodí po dvanáctém roce života, není již tak důležité.

 Sir James Matthew Barrie (představovaný v Hledáná Země NezeměJohnnyDeppem)

Básnění a psaní - splácení starých dluhů životu.

 Vítězslav Nezval: Valérie a týden divů

Mladí mají od přírody dar: řadu věcí nevidí.

                                                                 Arnošt Lustig

Už tím, že se nezařadíš, systém podvracíš.

                                                               James AmeliusPrichard



Prolog

Na Zámeckém vrchu nad Kynžvartem ve zřícenině gotického hradu se nad vlastním hrobem 

zjevuje černý přízrak: bledý tvor s ostrou sekerou. Možná tam kdysi skryl poklad 

heideggerovské ceny. Copak o to, podobné řeči se vedou i v lepších rodinách. Ale snad se 

jedná pouze o kostru v almaře. Kdo ví. V hlubokých lesích okolo Lázní Kynžvart pokradmu 

obchází jinačí strašidlo, lesní duch Kober zvaný taky Drakisá. Radno není třikrát za sebou 

halekat jeho jméno. Přijde. Ještěspolu s jakýmsi červem míval brloh u osady Smrkovec. Tam 

filosofovali. A za bouřlivých nocí vyrážel v čele zběsilé psí smečky. Roztrhala Antonii 

Pascalinu, onu půvabnou šlechtičnu, jejíž pomník se dnes krčí hluboko v zámeckém parku, 

nejen spisovatelem Ladislavem Fuksem kdysi milovaném. Je to kraj divů. Země Oz. Pod hrází 

nedalekého rybníka Bradáč tryská Bublalka, jak prameni kynžvartské děti říkají. Pokaždé, 

když duben přichází duben, jedno přání-touhu ti splní.

Průvodce po nejmagičtějších místech Střední Evropy



Kapitola první: Vše ve žluti

Na sítnici oka nalézáme orgány, které registrují červenou, modrou a zelenou, ale ani jeden, 

co by vnímal ŽLUTOU. Žlutá vzniká jinak, chemickou reakcí hluboko v mozku. Snad proto je 

plachá, planá i marná a generuje nám iluze.

Robert William Chambers: Král ve žluti

Bylo prvního dubna 2022 a Ivaně, jejíž prsty mi právě (ťap-ťap) putovaly po obličeji, bylo ten

den přesně třicet.„Tak jdeme?" vyzývala mě.

Stáli jsme před Kynžvartem jako dva mladiství vylupovači hrobů, kteří se chystají k akci, ale 

zatím je ráno. Vzala mě za ruku, vystoupili jsme z vlaku. V práci Ivaně přezdívali pro pruhy 

její nejoblíbenější mikiny Zebra. Začínal jarní den a my se ulili z kursu v poštovní škole v 

Mariánských Lázních, abychom atakovali nedaleký Kynžvart, kraj ryze mého dětství. 

Tak vteřinu čekaly vagóny za našimi zády, než sebou škubly azlověstně zavrzaly. Daly se do 

pohybu. Zprvu těžce, skřípavě, nato rychle. Jako by s nimi odjížděla realita. Vlak ještě 

zrychloval. Nebylo jej víc. Málem se rozplynul. Stal se i dýmem ohýnků v hloubi mého 

dětství, nicméně skutečný kouř čekal na svazích a taky voněl. Museli jsme si tenhle výlet 

uložit jako úkol mimo osnovy školy, abychom se nepomátli z poštovního zeměpisu Čech. Stal

jsem se tím lovcem vlastních vzpomínek, které už pokrývala prsť. Na podkladě vlastního 

rozhodnutí jsme se odkrojili od světa a vkročili dovnitř do snu. Ale nebyl to jen sen. Mou 

pamětí jsme kráčeli k hrobům nejzazších vzpomínek a hle, poslední spojovací článek s 

realitou byla ostrá ocelová kola oné zrychlující soupravy, která nás tak bezstarostně opustila. 

Jako bychom v Kynžvartu zůstali sami. Jen oslnivě žluté nádraží vítalo, stále tak zlaté jako 

kdysi, tam, v rozesmátém dětství. Nic se zdánlivě nezměnilo a jehly jitřních paprsků se 

opíraly do vlasů, které měla Ivana rozpuštěné, a rozprostřely teplo po našich tělech. Ty jehly 

klouzaly od hlavy k botám, které si nazula zbrusu nové, snad lehčí než pírko. Byli jsme 

mládím, a když jsme šli kupředu, tak jsme se vznášeli.

Dvě figurky na okraji herního plánu. Pár na lemu nekonečné roviny. U plání prozářených 

ránem a věděl jsem to dávno.Kynžvart je ostrov. Louky se šťovíkem ale končily pár kilometrů

před námi šťavnatou bariérou kopců, které se neptají, zda je to povoleno, a svobodně šplhají k

nebi. Slavkovský les.„Voní," řekla.

„Aby ne. Uvnitř se dokonce prohánějí rysové."

„Ostrovidi?"



Přikývl jsem. Kopce v dáli se zdály oblečené stejně hezky jako Ivana a zrovna tak lákaly. 

Mezi smrky jen občas probleskla ďábelsky ŽLUTÁ paseka. Jinde se leskla zelená loučka a 

támhle se táhl průsek. Pod nejžlutější ze strání stál palác. „U JÓVIŠE,“ jak říkával 

Rychlonožka. Palác mi povědomý. Ale i další střechy. V dáli se dotýkaly slunce, tak jako 

špičky okolních zámků. A ty paláce vykukovaly z oparu jako prazvláštní zlaté houby. Pouze 

temně zelený oceán lesů jim bránil prorůst nahoru k hřebeni. Smolné borovice do toho 

šuměly jako potoky a měli tu pokoj. I náš.A skutečně potoky zurčely jako v romantické 

pohádce. Blyštivě se valily klikatě, ale pečlivě vymletými koryty. Další z rovů mých 

vzpomínek a přírody tu generuje magii, již obdivovala už kněžna Metternichová. Stojíme na 

začátku kouzelného dobrodružství? Kéž by.

„Bublají," ptala se mě na potůčky.

„Tenkrát určitě bublaly," vzpomněl jsem i na klapání dětských mlýnků a zíral ke srázu 

slavkovských svahů nostalgicky a se steskem. Cvrlikající bystřiny mohly být pro ostatní kýč, 

kdyby se namalovaly, ale pro mě ne. Já je hledal přímo zoufalýma očima v jejich původní 

podobě. A jistě, nelze se úplně vrátit. Ale trochu snad. Jenom někdy hrozí, že když to přece 

uděláme, můžeme se dotknout dna hrobu a možná se obrodit, ale v mnohém zemřít.

Bystřiny se propadaly se do stínů strašidelných tunelů a prováděly nejrozmanitější kličky. 

Kouzlily jako Krakonošova děťátka, ale zde Koberova. Před pár dny, ještě v neděli, se mezi 

ně zřítila Cessna. Letěla z Brna do Bavor. Možná spadla magií lesů přitažena. Nebo 

nezkušený pilot škrtl v mlze o špičku smrku na kopci Lesný. O neštěstí jsme četli v novinách. 

Dvojmístné letadýlko se roztříštilo na tisíc a jeden kousek. Ty ležely rozesety natolik 

důkladně, že je vrtulníky nenašly ani po hodinách pátrání. Zrádně kluzké vodopády duněly 

dál, však jim se to nestalo. Zněly jednou provždy. Černé oči jeskyní civěly dál a daleko do 

kraje a také slavný kabinety kuriozit na místním zámku čekal. Kober ho znal a koberce 

voňavého jehličí voněl. Nebyla to jen smrtelná lůžka pro neopatrné a nechci říct pitomé 

piloty, a přece se jednalo o hroby. Občas i sebevrahů. Jehličí sem ale zvalo vše živé. Kraj 

Metternichů i někdejší domov Ladislava Fukse. Hrobové ticho rybích tůní. Ale i víry. Peřeje. 

Život zakletý do veškerých místních rozmanitostí a každá se mi stala symbolem. Rozeznávali 

jsme v dáli domky a hřbitůvek, ale vše jako z domina. Kříže trčely ze svahu a támhle se, hle, 

vrtí nějaké figurky. Krindapána. Co to dělají? Hleděli jsme spolu s Ivanou tím samým 

směrem. Mýtili keře. Vraždili. Rvali je ven ze země s kořáním. Kynžvarťani. Ale nejde spíš o 

skřítky? Nebylo možno to na nesmírnou dálku poznat. Zato… „Děti," povídá Ivana.



Skutečně. S jekem sbíhaly strání a tůní svažitých lázní halas dolehl až k nám. Taky jsme 

spatřili ohýnky. Rozhořívaly se, a to nebyl čas pálení čarodějek. A pak… Blýsk! Blýsk! 

V dáli se míhá sekera. V tu chvíli… Pohlédl jsem na Ivanu jen tak krátce, z profilu, a sevřelo 

se mi srdce. Z jedné strany ve mně žila touha, ale z té druhé rašilo varování. Jako prst nad 

hrobem.

„Její oči, její boky," říkával jsem si po procitnutí a realitou bylo, že před pošťačkou Ivanou 

jsem chodil pouze s herečkou Věrou, a to krátce. Půl roku. Jinak jsem neměl ve třiceti letech 

se ženami moc zkušeností. Ale dnes v noci jsme si s Ivanou řekli, že bude po mém a utečeme 

ze školy a že spolu jednou chceme holčičku. Valérii.

„A když to bude kluk?"

„Taky dobře.“

Svorně jsme to náhle věděli. Vlastně závažné rozhodnutí. Natruc jsme ten den nešli do školy. 

„Líbí se ti tu?" zeptal jsem se. „Jsi zklamaná?"

Pokrčila čelo, protože byla. Tohle je tedy kraj mého dětství? Roztomile pokrčila i útlými 

rameny a nosem a neřekla ani „pšík“ a já zkoumal ten nos a v duchu klečel i klel: proč ke mně

Ivana zase už hovoří mateřsky? To se mi nelíbilo. Já nechtěl hrát roli Petra Pana.

„Tvůj ráj?" Ohrnula nosík jako pyšná princezna - na těle těsné, seprané džíny, které nosívala i 

v práci, dost jí to v nich slušelo. Hodilo se k ní dokonce i ono pruhovaně zebří triko a lehký 

svetr. Lehounké botasky, ještě lehčí vlasy, jimiž vždy pohodila. Ohromně se mi líbila a psal 

bych o ní nejradši romány. Chvíli jsme stáli. Zadumaně odkopla oblázek čisťounkou botou a 

letěl zpět a cvrnkl ještě snad o lesklou kolejnici. Stála tu se mnou a ne, krajem neoslněna, to 

jsem pochopil. Potřásla hlavou a jemné, světlounké vlasy jí sklouzly na útlá ramena, jak se to 

Marlen Dietrichové stalo v řadě filmů. Přimhouřila oči, malou svislou vrásku stále přesně 

vprostřed čela, dětsky hladkého. Bezstarostná dívka, já… a Kynžvart.

Kapitola druhá: Kynžvart a naše cesta k němu

Když začne žluté přibývat, signalizuje to ZMĚNU. Vír. Div. Tu nejprudší barvu, která nese  

vzrušení, nebezpečí, jaro a deroucí se z nás energii. Opravdově chceš žít? Probuď se. Ale dej 

přednost ŽLUTI.

Robert W. Chambers

Praktický svět bohužel bývá šedavý. Ne jako třeba koks, ale taky víme, že reálná trápení 

mohou být bíle tichá. Obrana? V mládí ji zvládáme snáz. „Skutečně dej přednost žluti!" 



nakukávalo mi něco a nechal jsem proto doma vojenskou speciálku a toužil se svou láskou 

trochu bloudit. Hned od nádraží vede úvozem cesta rovinou. Jdete, jdete, pískáte si jako ti 

tuláci, okolo rezatý prach polí, ale víte, on to může být i prach smrti. Zapomenutých hrobů. V 

dětství jste je bezmyšlenkovitě přeskakovali, teď zakopnete. Ony zapadly nad vaším dětstvím,

ale prahnou se otevřít a touží být vyloupeny. Jen a jen vámi. Nad tím alej topolů, které trčí 

vysoko nad bolševníkdovezený z Kavkazu.Právě ten kypí všude a je to plevel, ale bývá 

velkolepý, jak má i ve jménu. Jako okrasu zámeckého parku ho neprozřetelně vysadil 

Metternich a nebral v úvahu oněch pět tisícovek výbojných semen, co se pravidelně rodí v 

každém umolousaném kvítku. Šli jsme a Metternich sem a do Čech s bolševníkem pustil 

Východ, takže někdejší kavkazský zajatec pučí do všech stran jak síť zrádného doktora Fu-

Manchu. Džinova láhev se otevřela.Rostlinná příšera se nekontrolovatelně rozšířila. Souvislé 

porosty barbarsky vytlačily původní rostlinstvo a nastolily monarchii. Plevel tak vládne a je tu

král. Pravý král Kynžvartu. Král ve žluti, ač sám šedý. Myslíme si, že nám zeměkoule patří, 

ale jsme majetek. To jeho říší my s Ivanou omámeně procházeli teď zrána jako dvě do 

hluboké, neznámé vody vhozená dítka a šli úporně. Pak se proplétali strništi zeleného 

rákosu.Z fousů bažiny stoupala mračna komárů. Třepetavě křehounká babí oka se míhala u 

smrduté skládky nad hrnci a mezi spícími šípky. Růže, které nevoní. Lepkavě bradavičnatá 

ropucha strnule vyčkávala na kusu plechového umyvadla a vypadala jako pravěký ještěr. Šli 

jsme a dozadu za nás se tímtéž tempem ubíraly rozhozené lesíky a zdánlivě osvobozená 

krajina. Ponuré mrtvoly stromů. „Nezačíná tu náhodou chráněná krajinná oblast?"„Aby ne.“ 

Už jen dva kroky a hup, horlivě se začnu drát k zenitu voňavým porostem nejstrmější zdejší 

stráně. Pás vodou nasáklých kopců sahá po jasném nebi špičkami smrků. Na úpatí toho všeho 

odpočívá Kynžvart. Očekává návštěvy tiše ajako na dlani. Ostrov dětství. Žluté lázně se 

zelenými vlasy vrchů. Jak já je obdivuji. Jistě neobjektivně, ale právě proto pravou láskou. 

Kynžvart mě kdysi dostal do tenat a já věděl, že je žlutou výzvou. Rozhodně jsme k němu 

přešli pláň, asi jako když dávní kolonisté vyrazili na americký Západ.Jenže my beze zbraní, 

jen tak nalehko. A kdepak, žádná vládní delegace. Neoficiálně. Za sebe. Nikdo nás výpravou 

nepověřil, leda mé vzpomínky. Každý by měl podobné v sobě najít. Přicházeli jsme 

blíž.Najednou se vysoko ve svahu cosi blýsklo. Jen fazeta vodní plochy. Jen cípeček rybníka. 

Jak se jen jmenoval? Uhlíř? V koutcích očí se mi patrně leskly potoky a slzy ležely na skráni 

hory i skráni mé. Průzračně se bystřiny klikatily v podivuhodných kaskádách a brr, budou 

ledové. I vzduch zůstávalnebezpečně chladný.„Takže sem se jezdí uzdravovat děti?" 

konstatovala Ivana, když jsme míjeli už sedmou hromadu harampádí a trosky domu po 

odsunutých Němcích.



„Ano.“

Kráčeli jsme dál a nebylo to jiné. Hnijící ohrady, ostnaté dráty, bodláky. Prý že osvobozený 

kraj.Pole plná obrovitých, kulatých balvanů, štědře mechem obalených. „Hele, ty kameny 

snad bobtnají."

„Vypadá to tak,“ povídám. „Nejsou to náhrobky?"

A zem tak špinavá, jako byly mé vzpomínky čisté. „Tudy jsem šel naposled před třiceti lety a 

bylo mi pět."

„Už tenkrát to tak hrozně vypadalo?" ptala se.

„Snad míníš ty černé skládky?"

„I tydle šílené barabizny a bahno a bolševník."

Odkašlal jsem si poněkud zkroušeně. „Víš, to ke Kynžvartu už nějak patří.

K mému…Kynžvartu,“ měl jsem dodat, jenže to bychom se lopotně prohrabávali k totálnímu 

dnu hrobu mého dětství. Nechtěl jsem tak hluboko a díval se na Ivanu a nelitoval, že je tu se 

mnou. V dětství jsem ale zdejší krajinu vstřebal postupně, zvolna a jednou provždy ve mně 

zůstala zafixovaná. Ivana sem vpadla jako z čistého nebe, ale dítě najde půvaby i tam, kde 

dospělý jako ona ohrne nos. Ret. Ne, nesvedl jsem svůj kraj soudit, nebo jej dokonce zatratit; 

na to byl ve mně vrostlý. Sešli jsme ze stezky. Najednou to všude bouřilo. Fučel vítr a vratce a

takřka u nebe jsme kráčeli po dlouhatánské hrázi rybníka. „Páni. Druhej Rožmberk," hlesla 

uštěpačně.

„Jen Bradáč, tak si říká."

„Sám si tak říká? Žije snad?“ Vítr jí čechral vlasy. Stanula. „Pst! Slyšíš?"

Naslouchal jsem, ale vládlo mrtvé ticho. Veškeré budíky zeměkoule se zadrhly, zkameněly. 

Pak… Milion ručiček se přece hnulo, ale zpět. Vracely dětstvípřitahovány Jantarovou horou a 

neskonalou rozlohou té doby. I já podprahově toužil po návratu. Ne snad? Ale ano. A bože, co

bych zaň dal. Co bych dal za to, abych zase dokázal vnímat dětsky svižně a intenzivně; aby 

dni a týdny zoufale neletěly k hrobu. Ó, mít bezstarostnou svobodu. Nebo to nebyla pravá 

svoboda?

Rodiči a babičkou jsem přece zůstával chráněn. Avnímal to málo, neokorale plný nadšení a 

úžasu. Zkoprněle jsem zíral do magické tůně pod hrází a Ivana ji taky zbystřila.„Co je to?"



Tu z hloubi explodoval malý gejzír. Sprška spadla, zčeřila hladinu. Bubliny měňavě vířily. 

Nový gejzír, nová sprška. Zas a zas. Z mýdlové pěny se snad rodí imaginární miminka? Kéž i 

to naše. Dívali jsme se. Hra gejzíru snad byla stejně věčná jako dětství. To ostatně v jistém 

smyslu nikdy nikde nepomine. A ty malé výbuchy? K nim zde dochází odnepaměti! Už 

tenkrát byly, vzpomněl jsem v úžasu.

„Voda se prostě protlačuje pod hrází," podotkla praktická Ivana.

Vzal jsem svou dámu za ruku. „Ne! To je můj kouzelný pramen." Hop. Stál jsem až dole a 

oslovil pramínek jménem: „Bublalko."

„Spíš je to taková mrňavá, podvodní Etna," ušklíbla se Ivana z hráze.

Celá mračna bublin ke mně rytmicky stoupala. „Puf! Puf!“ znělo z čiročiré vody do ticha 

krajiny. Někde pracoval neviditelný, zlověstný strojek; ba činil se zde otrok lampy. Bez 

přestání. Intenzivně: kynžvartská pohádka Tisíce a jedné noci.

Zničehonic jsem si vybavil, že jsem tu tenkrát civěl podobně. Zrovna takhle ochrnutě. 

V dětství. Najednou se od té doby nic nezměnilo. Nic, ani bublina. Ani vlnka. Pár let života je

přírodě minutou. Poklekl jsem, zabořil pokorně prsty do skla průhledné hladiny. Protkly ji 

jako deset živoucích dýk. „Brr!" vzhlédl jsem k Ivaně.

„Voda je vytlačována jen po troškách," podotkla. Rozhlížela se po rybníce jako porybná. Vál 

stále vítr a blikotavě čeřil hladinu, která nám jako bujní plazi dorážela ke špičkám lehounkých

bot. „Vždyť to povídám. Úplný Bezdrev." Smála se. Důstojné lípy si smáčely vlasy. I 

smuteční vrba, kterou jsem si tu v dětství nakreslil. Ta ještě víc. Jenže tenkrát jsem ji 

nezachytil šedě, nýbrž po svém a jak hýří všemi duhy barvami, a vítr (vím to) ji tenkrát 

pročesával. Jako celý Kynžvart.

Jako vlasy kluků a holek, kteří se na tomhle ostrově léčili. Šplhal jsem se od Bublalky na 

hráz. „Vidíš?" podotkla.

Tak pět a půl metru před námi byl na vodě poklop. Spíš vypadal jako dutý, temný čtverec. 

Ten otvor zel v lesklé hladině jako záludná past. Jiskřivá voda jemně přepadávala dolů a znělo

nekonečné ššš. „Pojďte se vykoupat, vy zbabělci!“ zvalo záludné propadlo.

„To tu tenkrát taky bylo?"

„To se vrr!“ povídám. „Jako kluk jsem se tam vždycky toužil kouknout."

„Snad ne do propadliště?" Cosi plesklo u břehu.



„Jasně. Do propadliště."

„Tě pic," broukla s rukama v bok. „Ale jako bych tě viděla.“

Chlapce, který nemá rozum. „Víš, obchází mě hrůza, Ivane." Ó, ne. Zas jako máma. Chtěl 

jsem se naštvat a tu to na nás juklo z díry. Oči. Hlava kluka.

Kapitola třetí: Říkej mi Lorenci

Zelenavost je pouhá iluze, vznikající, když zrcadla postavíme proti sobě.Ladislav Fuks 

„Ne!" povídá Ivana. Dodala: „Sen? Bože." Fascinovaně jsme zírali na zelenavou hladinu 

rybníka. Byla rozčepýřená hlava přelud? Šlo o kynžvartskou fatu morgánu? Ale přeludy se 

nesmějí, a i kdyby, určitě se neřehtají sebejistě.

Vzápětí se ostatně z rybníka vyhouplo záplatované tělo:Špinda Strakáček kynžvartských 

strání. Buky, duby, břízy, vrby, topoly, olše a lípy přišly kvůli němu o pestré listy, aby se 

mělo magické dítě do čeho obléct. Lapali jsme s Ivanou po dechu. Umně spíchnutý oblek ze 

záplat vypadal jako ušitý z listí.Kluk byl navíc suchý (kouzlo?) a připomínal jak Petra Pana, 

tak malého Kanaďana. Ty největší záplaty totiž uzmuli javoru. Díval jsem se na chlapce.

Měl hubené paže a vestu vpředu staženou slunečním paprskem. Nebo žlutou tkaničkou. 

Námořnický opasek se blyštěl ohromnou přezkou. Lesklé vlny se dotýkaly indiánských 

mokasínů. Po obličeji mu uháněl výraz pařížského rošťákagamena. Vše na klukovi barvami 

jen hrálo a kdož ví, třeba se nám, Ivano, nenarodí Valérie, nýbrž on.To jsem si pomyslil. Ale 

tohle vidění nebyla předzvěst.A on… Košili má křídově bílou. Rukávy vykasal vysoko nad 

ostré lokty. Ke krku uvázal žlutý šátek, podobný tomu, který v práci nosívala Ivana. Nebál se 

nás, to očividně ne:nebál se totiž ničeho.

Ivana se naopak ošívala. Byla na trní. „Propána, ty kluku! Co to vyvádíš?" vykřikla 

roztrpčeně. „Jak ses tam dostal?" Pobíhala po břehu. „Utopíš se!"

„Puf, puf!“ odpovídala Bublalka zpod hráze výsměšně i líně, zatímco Petr s poklidnou 

rozpustilostí klátil nohama. Visely do smrtící výpusti! Byl to… Hotový pan starosta, pomyslil 

jsem si. Starosta Bradáče, snad celého Kynžvartu. „Hej, ty!"

Škodolibě se ušklíbl a my byli na chvíli jeho rodiči ve zmatku. A jati hrůzou. Panovi to 

očividně nevadilo. Jenom přezíravě ohnul koutek úst. Strouhat mi mrkvičku; znova jsem naň 

křikl a on kouzelnicky hmátl pod sebe. Jako z cylindru začal vytahovat slizké, jako houba 

nasáklé prkno. Mohlo mít metrák. Přesto je zvedl jako pírko a sklopil co lávku, spojnici od 

sebe k nám. Malý stavitel mostů.



„A má sílu jako Pipi," broukla konsternovaně Ivana.

Zlověstně kluzká stezička nad hlubinou připravena.

„Chce po ní přeběhnout!" zděsila se Zebra. Dřepla si, výstražně chlapci hrozila prstem. „Ani 

se nehni, lotříku!" volala tónem trýzněné maminky a… A co? Roli hrály ijejí oči a její boky.

„Ani se nehni, nebo tě..."

Tu promluvil. „Pojďte vy dva sem." Zvonkový smích zazněl do kraje. V bahně u břehu to 

mlasklo. Koutkem oka jsem zahlédl šupiny. Kapr či zdejší lochneska? Anebo hastrman?

Zničehonic jsem stál na prkně a štrádoval si to ke klukovi. „V nejhorším spadnem do vody, 

ale oba: utopit tě nenechám.“ Jak jsem si to však šinul, vybavil se mi starodávný, strašidelný 

sen. Ještě dětský, ale hrůzný a dusivý, zalykavý a odezdanýprávě tady, v Kynžvartu. 

Dva nekonečně dlouhé měsíce nejkrásnějších prázdnin jsem tu tenkrát strávil po 

mononukleóze a bylo to nejnádhernější snové léto s nekonečnými dny her, o nichž se mi za 

nocí taky zdávalo, ne ovšem hrůzně. Měl jsem tu i přátele, ale jedné takové noci po hrách 

jsem, hrůzo, stál jako nahý v trní na tomhle šupinatém prkně ana krokodýlím hřbetě. Budík 

v netvorových útrobách sice netikal, ale cosi čas odtikávalo.Šel jsem. Aligátoří prkno se 

zlověstně prohýbalo a já byl odsouzencem pirátské lodi kapitána Flinta. Prožluklé ráhno 

nebylo už jen kluzké, bylo i nekonečné. Snová lávka bez konce i most do času. Nevedl přes 

Bradáč, ale rovnou napříč Pacifikem. Visuté prkno hrůzy a já jako artista z donucení a k tomu 

závrať. Pamatoval jsem sen do detailu a výsměšné vlny pleskaly okolo poťouchlými hlasy 

šplouchajími pod prknem, jež jen drnčí. Tu mě kopla do lýtka neviditelná bota.

Zapotácel jsem se, ztrácel s jekotem rovnováhu, neuměl ještě plavat a… A propastná voda 

byla nepřítel. Ponurý, zlý živel. Sok. A já náhle věděl: zalknu se na dně propasti jako v studni.

Stonky mnoha leknínů mi ovinou nohy jako chobotnicea pevné břehy dávno v nedohlednu a 

zbude jen bahno a zmatek uvnitř úst i duše. Ten bezradně dětský zmatek vyvářený spletí 

kořání. Ale…

Ale i vrchol vší hrůzy, když se oddenky začaly zrádně napínat.

Jako smrtící struny, jeden po druhém. A surově. Ty oddenky ostřejší než břitvy. Ó, rozřežou 

mi krk.

Vzhlédl jsem k nebi jako Ludvík Šestnáctý před popravou a po drátech ke mně zvolna, úděsně

šramotily bílé cedulky s čísly. Ano, s čísly. Jedna po druhé. Byly vlak. Sjížděly ke mně jeho 

bílé vozíčky na lanovce času a já konečně pochopil: Neuniknu osudu každého. Dospěji!



Budu muset opustit dětství, nejkouzelnější OSTROV bezpečí. Opustím i Kynžvart. A žluť. Ach, 

chci?Každé dítě chce vyrůst. Nebo každé ne?Ale čísla byly sudičky. Vytrhl jsem se ze 

surreálné vzpomínky a chňapl po živoucím Petru Panovi, jako bych sahal po vlastním dětství. 

„Lumpe!" Ale vyškubl se mi - silou Herkula. Šš! Pod námi přepadávala vodaa já se vratce 

zapotácel. Jako tehdy ve snu. S tímtéž úžasem já cítil pravidelné doteky hřbetů vln a viděl 

vodou hlazenou výdřevu. Mizela v sazích rybničního komína. Nezíval. Dělal šš! Tak šuměly i

jezy v mých spáncích a jinak Bradáč mlčel jako ryba.

„Utopíš se!" povídám tomu chlapci přede mnou i tomu v sobě.

„Jo? - A co tohle?" ohnul suverénně palec k výdřevě, asi jako Říman, když dává pokyn k 

doražení gladiátora v cirku. „Tebe podzemí nezajímá?" Koukal do propasti. Bezstarostně 

zvedl bradu. Upřeně jsem mu zíral do zornic, zatrnulo mi. Kruci! Potměšilá kukadla mi 

náznakem připomněla jednoho packala.

Jistého ničemu, který, i když neobratně, usiloval o Ivanu.Jako by přede mnou stála jeho 

dětská verze. „Copak tebe to nezajímá?" ptal se ten chlapík.

„Zajímá!" opáčil jsem jako zhypnotizován. „Moc. Rád bych koneckonců znal imoc podzemí." 

A nelhal jsem. Vždycky jsem byl zvědavý, co vše by mohlo existovat dole,ale bál jsem se. 

„Se mnou se vy dva bát nemusíte," povídá povědomý chlapec, jako by četl myšlenky, načež 

mi zpola důstojně, zpola teatrálně podal ruku. „A říkej mi Lorenci. A už se ničeho neboj, 

vždyť… Máme to tu s kluky prochozené!" A než jsme mu v tom stačili zabránit, skočil do 

vodního komína.

Kapitola čtvrtá: Dolů králičí dírou

Čím déle jdeš svým životem, tím víc máš potřebu se vracet do dětství a tím hlubší je tvá touha 

vracet se k představě chlapce a uskutečnit všechno, o čem jsi jako dítě snil a přemýšlel. 

Bohumil Hrabal

Ivana vykřikla a vlétla na kluzké prkno, hotový kulový blesk. Už se nacházela skoro u mě, 

když jí ujely nohy, ale zachytil jsem ji. Oba svorně jsme shlíželi dolů do díry.„Je tu žebřík," 

konstatovala. A byl. Nenápadně přilíplý ke stěně čtyřhranné šachty.

Kluk po něm unikal hbitěji než roztomilá panda. Dal jsem podrážku na nejvyšší příčku.

„Ivane!" chňapla mě za rukáv. „Pomátl ses?"



„To ho v tom necháme?" vymanil jsem se a sestupoval do zelenavého přítmí, ale Lorenc 

nečekal a obratněji než kočkodan sešplhával ještě hloub, až do úplné, naprosté temnoty a snad

i prázdnoty. Podsvětí pod Kynžvartem?

Spouštěl jsem se za ním nešikovně, a když jsem po chvíli vzhlédl, uhodilo mě do očí světlo 

jasně bělavého čtverce. Nebe nad Kynžvartem!

Do čtverce něco temného, živého přečnívalo. Silueta hlavy.To Ivana si klekla a shlížela do 

Říše divů. Jak to dávný matematik a snílek jenom napsal? Dolů králičí dírou. Ale tady mám 

spíš díru vydří. 

Pak bylo nebe nad Kynžvartem zastíněno a Ivana se snad stala Alenkou. Sestupovala za 

králíkem a po chvíli se mi o vlasy otřela vlhounká podešev její lehounké boty. Spolu jsme 

pokračovali dolů do tmy, ke středu Země, jako by nás Lorenc hypnotizoval. Jeho povědomé 

oči…Zvábily nás oba, a tak jsme lezli. Byl tu místo Valérie a vše, co popisuji, se opravdu 

stalo, nic jsem si nevymyslel.Stále jsme sestupovali. 

Jako byste se stali kominíky a chrabře se soukali nebezpečným, úzkým továrním komínem. 

Tak tohle bylo to samé, jen okolo nebyl za zdmi vzduch, ale říše hastrmanova a voda. Do 

komína sice prosakovala, avšak nepatrně. Ostatně možná už kráčíme pode dnem.

Sestupovali jsme ještě chvíli. Najednou jsem šlápl do písku, jenž byl zvláštně jemný. Asi jako

ten v přesýpacích hodinách. Blik! Do očí mě šlehlo světlo.

Chvíli trvalo, než jsem se rozkoukal. Stáli jsme - spolu s Ivanou - uprostřed jakéhosi 

podvodního, provlhlého domku zrobeného z dubového dřeva, ale vlastně to byla jen bedna 

bez okýnek. Rybník sice prosakoval, jenže málo, a tak bylo v bedně útulno. Už se stalo. My 

dva v domečku.

Ale ne sami.Lorenc před námi. Neutíkal. Čekal. Zlovolně nám do očí pražil svítilnou, ale mě 

šokovalo cosi jinačího. Najednou jsme byli s Lorencem stejně vysocí. A vše se nadále 

odehrávalo v onom dávném kynžvartském snu a ne Lorenc, já se stal „neuvěřitelně se 

zmenšujícím mužem“.

Trhavě jsem pootočil tvář a viděl, že zebrovitou Ivanu potkalo to samé.

Kdo si hraje na Alenku,

žije jinak, než ti venku.

Recitoval nám to Lorenc? Tak či onak, já i má partnerka jsme se scvrkli jako v pohádce a 

omládli. Magický kluk si nás přetvořil k zázračnému obrazu svému, jako by už nechtěl 



zůstávat sám. Najednou jsme byli mladí jako on. Najednou jsme k Lorencovi patřili. Do jeho 

světa. Do Kynžvartu. Snad i do zdejšího kabinetu kuriozit. 1. dubna 2022 jsme s Ivanou 

svorně sestoupili králičí norou do podsvětí žlutého ostrova jménem Kynžvart a stali se znova 

dětmi. Souvisí s tím první z Lorencových pohádek.



Žlučník z Marsu

Byl jednou jeden spisovatel a jmenoval se Edvard Cenek. Ten Cenek měl dceru Alenku a ať 

se propadnu, jestli se nestalo všechno tak, jak teď budu vyprávět.

Alenka měla v oblibě jeho a měli se zkrátka rádi, jen to jeho psaní ji otravovalo. Když mu 

propadl, stával se pro své okolí mrtvým. „Snad mu ani nebuší srdce,“ říkala Alenka, i když 

bušilo. Sama ráda snívala v bdělém stavu, tím si byli kvit.

Ani to ještě nevěděli, ale představovali Marťana a Marťanku. Tak plynul čas. Plynuly 

pohádky ipověsti; a když bylo Alence dvanáct anebo třináct, definitivně se rozhodla: „V 

životě se budu věnovat čemukoli, jenom ne psaní.“

Slib dodržela a jednoho krásného letního rána se dožila devadesáti tří let.Bylo to za dlouho, 

ale teprve ten den přišlo osudné ráno pro planetu.2. září. Snad si, Ivano a Ivane, ještě na ty 

události vzpomínáte.

Alenka procitala jako obvykle a zdálo se vše neměnné. Její víčka jako vždy urputně padala 

nazpět dolů a jenom kdesi u žlučníku ji něco zlověstně, zlovolně bodlo! Přece opět usnula, 

následoval typický ranní sen, ač tentokrát výraznější.V tom snu stála před vlastním domkem, 

kde žila odmalička,na zeleném trávníku a sledovala malého Jindru, kluka ze sousedství. 

„Aby bylo jasno, dnes o půlnoci se objeví na nebi zářící objekt,“ opakoval rozpustilý Jindra. 

Měla za to, že žvaní.

„Ale!“ hlesla. „Vyjde hvězda nad Betlémem?“

„Nad Belémem.“ Vzápětí zběhle našel v atlase, kde Belém leží. Ve slovníku vyhledal, co 

znamená „pekelná rychlost“. Zářící předmět se řítilk Zemi onou pekelnou rychlostí a 

přechytračil čas, protože přistál včera. „Kde že?“ ptala se naše nedoslýchavá babička Jindry.

„Přece v Jižní Americe.“

Tunguzský meteoritspadl svého času v Rusku (a taky to byla mimozemská loď), ale teď se 

jiný ohava řítil na odvrácenou polokouli. Mezi jaguáry. Bude to mít následky. Z Ria za 

moment vyrazí skupina vědců, sherlockůa lumpů a vyzbrojeni budou revolvery, puškami a 

granátomety.Babička Alenka nad tím nevěřícně vrtěla hlavou a v tom snu přesto pochopila, že

Jindra nemele pantem do větru a chystá se válka. Nejen muži z Ria, ale lidé veškerého světa 

se tou dobou vydali na cestua byli magnetizováni příletem jinozemců. Putovali 

k Belémuletadly, auty, loděmi a na housenkách, aby na vlastní oči spatřili jihoamerický 



létající talíř i bytosti z jeho nitra, třeba odtamtud vytékající.Rovněž Alenka vedla jednu 

takovou skupinu.Jak pouť probíhala?

Ještě 20. září se pouze prosekávali pralesem, ale nazítří vykoukli na prazvláštní planinu, 

podobnou pravěké. To vám je místo. Stromy byly ohořelé, keře zčernalé, uprostřed trůnil talíř.

Ano, a zrovna, zrovinka takový, jaký jsme vídali na obrázcích americké provenience; jenže 

tohle se neodehrávalo v komiksu, okolo mýtiny se dmula realita snu.

Tu dala Alenka znamení. Ostatní poslušně ustrnuli, asi jako děti při hře na sochy. Jen hrdinná 

babička si to metelí předvěkou planinou, koza jedna. Cítí se bezstarostně, až na žlučník.

Došla k tělesu. Z boku mělo anachronismus. Mosaznou kliku.„Co to vidí oči moje,“ povídá 

Alenka. „Zhruba před osmdesáti lety jsem stejnou kliku povinně cídívala v kuchyni, ale i další

předměty z mosazi, jak to chtěla máma.“Nostalgicky rozevřela dveře.

Byly spíš chřtán. Alenino chřípí přesto ještě zaregistrovalo vůni domácího kmínu, ale byla to 

pouze vzpomínka.Zmámená váhala. Přece vstoupila. Rozhlédla se. Co viděla, ji nepřekvapilo.

Viděla páčky, páky, knoflíky, vypínače arozličná mačkátka a čudlíky, volantky, kliky a 

kličky. Vše vyhotoveno prakticky: z mosazi.Odvážila se jeden knoflík stisknout, jen tak 

namátkou, a koukejme. Past se začala natřásat. Pozdě si uvědomila, že prohloupila. Vrhla se 

ke dveřím, ale přicházeli. Kdepak zevnitř. Z okolního pralesa se jedna po druhé vynořovaly 

bytosti výzkumníků. Vypadaly jako z kovu ukuté. Zelení starcilačně a slintavě obklopili 

starou dámu a po ostatních účastnících výpravy se již nikde nehnulo stéblo. Jen 

potvoryAlenku zlobily a pitvorná ústa vyšpulena vpřed na tyčinkách. Nedisponovali nosy, ale 

čtvrtmetrovými rypáky s dírkami v špičkách. Koukali zle a na temeni každý nosil třetí oko. 

Později si všimla dalšího páru kukadel v týlech, takže byli šestinozí. Každá jejich 

chapadlovitá hnáta měřila asi tři metry a byla jen tři centimetry tlustá.Paže měly stvůry na 

konci opatřené kleštičkami. Zdá se vám proto přehnané, že Alenka vykřikla?

Ještě chtěla z létajícího talíře vyskočit, kličkovat jako zajíc, mizet. Ale jeden vysoký cizinec 

na ni zamířil jakousi Hořickou trubičkou a skrz ni Alenku paralyzoval neviditelný paprsek. 

Další stvůra začala vydávat nesrozumitelné zvuky a chvíli trvalo, než jí došlo, že jde o otázky.

Vzdělaně odpověděla esperantem, na což slyšela krutou odplatu: hurónský smích.

Talíř se s rachotem odpoutal od planety. Stoupal nad Jižní Ameriku. Jedna stvůra čile střídala 

řeči, až dospěla k hatmatilce podobné španělštině. „Jsme obyvatelé Marsu, Aleno, a známe 

tvé jménoa spády. Zkusíš-li utéct, šanci ti necháme, ale utečeš-li,zůstane ti pochybné právo žít

na Zemi válek.“



Ještě nevěděla, že lžou. Ne ani tak o Zemi, jako o Marsu.

„Máš poslední vteřinu. Odpověz!“

„Ne-u-te-ču,“ drkotaly Alence zuby, když vyslovovala slib, a neviditelná síla ji pustila. 

Otevřela dveře s mosaznou klikou dětství a viděla nepozemské letiště a shluk korkem 

potažených židlí. Nebe potemnělo.

Jen odtamtud zlověstně problikávaly hvězdy. Stála na Marsu a podle vzoru Marťanů 

slavnostně usedla do korkové židle. To by nevěřila: sedátka se vznesla. Chytila se opěradel, a 

ač snila, zavřela oči. Když je uschopnila, vznášeli se v jednom roji před kulatými okny 

nekonečně vysoké, okrové budovy, která měla snad pět set pater, nebo tisíc. Pouze na jediném

místě se otevřela branka do této Babylónské věže. Alenka tam vlétla jako šipka, bez rozmyslu.

Octla se ve výtahu.

Během pěti vteřin výtah vyletěl i s pozemskou babičkou na střešní terasu. Teprve odsud 

mohla pozorovat Mars.Čekala pověstné rudé pláně, ale byl zastavěn barevnými domy. „A kde

vedete války?“ slyšela se. Čekala odpověď, že nikde, ale té se nedočkala.

„Konají se na zvláštních plochách, které odsud nevidíme.“

Oči lezly Aleně z důlků. Začínala chápat. Nikde v kosmu nevládne mír. Podvedli ji.

„Válka?“

„A jak by ne. Jsme Marťané, rasou Zeleníci, a vedeme spravedlivý boj se Žlučníky.“

„Vyhráváte?“

„Dojde na to, Aleno, protože jsme nedávno v podzemní laboratoři vynalezli psiklovou bombu.

Až ji použijem...“

Nadechla se. „Psiklovou, Kime?“

„Z ryzího psiklu.Ty si ovšem teď půjdeš prohlédnout mírotvorné tábory a botanické zahrady 

vyhlášené po celém vesmíru.“

Procházela říší divů, pod padesátimetrovými exempláři pampelišek a kmeny sekvojí s 

modrými korunami. Pod jehličnany potaženými dvacetimetrovým svlačcem. Tráva je na 

Marsu blankytná. „A šup na operaci,“ slyšela. Chtěli zkoumat nitro pozemšťanek, i rozběhla 

se v hrůze, ale zjistila, že ubíhá na místě. Točila se jí hlava. Upadla. Jak viděla, jeden zelený 

Marťan na ni mířil Hořickou trubičkou, ale vypadla mu z kleštiček. Alenina závrať pominula; 

jenže okolo se táhla válečná plocha a převysoko, až pod zenitem svištěl kulovitý stroj. Od 



podvozku se cosi žlutého odpojilo.„Bomba - a řítí se na mě. Svrhli ji Žlučníci. I oni nějakou 

vynalezli. To je konec.“ Veškeré Alenčiny obavy se nicméně v tom snu kumulovaly do 

podoby záchranného výklenku. A ten tu zel.

I puma dopadla. Babička byla z výklenku vymrštěna. Omdlela, ale probrala se ve městě a 

slyšela, že kvůli ní kvílí brzdy auta. Vběhla do nejbližšího domu, skočila jako už jednou do 

výtahu, stiskla namátkou zrovna bledě modré tlačítko a po šíleném letu vzhůru stanula na 

střeše, která sloužila i jako startovní plocha. Létající marťanská auta se vznášela vůkol. 

Dohonila ji. Neunikne. „Víc se nevrátím do bince našeho světa,“ došlo jí a všude je to, zdá se,

podobné. Utopií není.

Na ploše parkoval létající talíř. Možná ho tu zapomněli. Chytila kuchyňsky mosaznou kliku a 

šup, seděla vevnitř. Koukejme, přístrojová deska. Knoflíky. Páky. Namátkou zmáčkla tlačítko

a zatáhla za nejnápadnější páku. Talíř s rachotem odstartoval. Srazilo ji to na podlahu, ale 

vstala a zrentgenovala očima kolovrátky přístrojové desky. Uviděla něco jako ovládání 

kanónu.  V tu samou chvíli startovaly z jiných střech četné talíře. „Jsem ztracena!“ napadlo 

Alenku, ale přesto se odhodlaně přivinula k dělu. Tkvělo hlavní v boku talíře, vyčnívalo. Už 

rozeznávala, že je obkličována rojem útočníků. Nemírotvorně do včelek střelila a nejbližší 

talíř to schytal. Hle, zůstal viset v prostoru.

Okolo Alenky zatím hvízdaly bomby. Sice ne psiklové, ale nestála o ně. Střelila, kanón byl 

naštěstí víceranný. Bez přestání tiskla spoušť. Vida, další zneškodněný nepřítel ustrnul v 

kosmu. Zničehonic užasla.

Zbraň měla nastavitelnou spoušť!Byl to samostříl. V minutě díky tomu paralyzovala okolo 

třicítky talířů, ale vtom se její vlastní modul otřásl. Jako vymrštěna prakem se začala z bojiště 

ztrácet čtvrtou kosmickou rychlostí. „Kruciš! Do mě drcl někdo jiný.“

Pronásledovali ji, ale mizela ze spektra jejich vysouvacích kukadel. Když si to uvědomila, 

jásala. Zjistila, že je sotva sto kilometrů nad povrchem zeměkoule. A tu talíř pukl jako vejce. 

Měnil se v trosky. Zůstala v nekonečném prostoru. Padala. Třicet kilometrů pod ní čekalo 

Rudé moře. „To jsem se dostala daleko od Ria. Umřu mladá. Devadesát tři. Škoda. Roztříštím

se napadrť a ani sám kapitán Nemo mé tělo nikdy nenajde.“ Dopadla.

Moře kupodivu ve snu fungovalo co pružina. Jako létající ryba doplachtila Alenka na písčitý 

břeh a dosedla skoro do vaty. Vstala, rozhlédla se a spatřila pohledného muže, i ptala se 

arabsky: „Kdejsem?“



„V Saudské Arábii,“ odtušil a pokračoval v chůzi. Na zádech měl napsáno: Prorok Jindra od 

sousedů. Nekamenovat.

„Hurá!“ řekla si. „Celé to bylo Jiříkovo, anebo spíš Jindrovo vidění. Každopádně šlapu po 

rodné Zemi, islám neislám.“ A ještě se díky tomu letu přihodilo něco.

Přestal ji bolet žlučník. Tak si přece dá poručit.



Kapitola pátá: Podzemní chodby pod Kynžvartem

„To mi je ale divně," řekla Alenka. „Nejspíš se sklápím sama do sebe jako dalekohled." A 

opravdu, už měřila jen deset palců na výšku a celá se rozzářila radostí, že takhle veliká projde

dvířky do té krásné zahrady.

LewisCarroll

V každém muži zůstává trochu kluka, aspoň špetka, nezůstal-li rovnou skautem navždy; ale to

ví každý. Ale chtějí se i ženy vrátit do dětských let? Ivana o ničem podobném nikdy 

nemluvila. Nejspíš byla s dospěním smířena. Někdy uondaně, ale věci brala věci, jak 

přicházely, taková mi aspoň připadala, a teprve letošní apríl ji upravil. Jen dočasná, prekérní 

příhoda? Neměli jsme ponětí a prohlížel jsem si svou milou s hrůzou. Jak zareaguje, až jí 

v celé šíři dojde, co se přihodilo? Čekal jsem katastrofu. Bál se šoku. Zhroucení. Jenže Ivana 

snad proměnu na rozdíl ode mě-blázna… stále neregistrovala a po boku mi stála klidná bytost,

i když zabořena po kotníky v jemném písku pomyslných přesýpacích hodin. Smírně se 

usmívala, i když na Lorence, a ten se bezstarostně rozesmál. Mohla to být ostatně náramná 

bžunda vidět nás oba zaskočené a odzbrojené. Pochybné zbraně dospělosti nám cosi vyrazilo 

a zde v hlubinách jsme vlastně vydáni tomu chlapci v plen. A jeho světu. Smál se, až to zde 

dutě burácelo. Současně smíšek zvonil v domečku. Až jsem si sevřel spánky. „Au!“ Bušily 

tam bubenické paličky. Hlava mi zničehonic třeštila. Sním? Bdím? Bude-li vše stejně 

pokračovat, přijdou třeba podobné přeludy jako kdysi v mých zdejších snech. Vodní kořání 

mi začne jícnem vrůstat do krku a fuj, řídké těsto mě udusí. A brr, větrem opět zrádně pofičí 

zlověstné cifry času navlečené na drátcích, tyto mé matematické sudičky.Otřásl jsem se. Br. 

Škvírami prosakovala nazelenalá voda. Crčela. Mokvala prkna domku potaženéhozevnitř 

slizem; to že je útulný příbytek? Stěny snad stárly a hnily přímo před našima očima. Omládli 

jsme, jistě, ale domek ne. Spíš se stal ponuře gotickou kobkou kterési kletby. Kobkou z 

černého románu hrůzy. Hrobem. I tak ale ten hrob dál přetékal mými vzpomínkami.

Nebo spíš jejich úštěpky. Komplexně a jako archeolog je totiž asi nikdy nedokáži vyhrabat a 

ukrást. Jsou dál zapuštěny hluboko do bahna a nic není jisté. I Lorenc se možná jen staví 

Panem a ve skutečnosti to bude zlý, brutální čaroděj; ač v rouše beránka. I když osobitý, 

originální a svůj.

A prkenné stěny okolo určitě každou chvíli puknou. A ne? Už se zlověstně prohýbají dovnitř. 

Nebo to snad nevidíme? Ale ano. A pod mocným kouzlem se proti nám tlačily tuny onoho 

vodstva nejméně z pěti světových stran; to aby nás zalkly.Lorenci. Cos nám to provedl?



A copak o to, na dětství já moc rád vzpomínal; ale vrátit se doopravdy?

To hraničí s drzostí. I když bylo apríla. Šášula oblečený listím se pořád smál, i chňapl jsem po

něm, ale opět mi vyklouzl jako hladký pstruh.„Sem!" vykřikl a hbitě pootevřel dvířka našim 

očím dosud neviditelná. Čekal bych nápor vod. Nic. Nevevalily se. 

„No, tak pojďte, vy dva."

Měli jsme Lorence následovat, jenže my si všimli zpola smyté lebky se zkříženými hnáty na 

vrátcích, pirátského znamení. Ztratil jsem na brizanci. Povídám: „To tam asi nedávají, že to 

vypadá švihácky.“

Opět odpověděl jen smíchem. „Žádné strachy, verbeži,“ vedl nás klikatými podzemními 

chodbami a my ho následovali jako užaslé stíny, magnetem vláčené. Fascinovaně, otrocky.

Stále však ochotněji, jelikož putování to bylo zajímavé. I když… Zajímavé pro děti. 

Jen proto mě nadchlo, jak je chodbička krásně „vyprkýnkovaná" ze stran i shora, s jakou 

pečlivostí a noblesou. Jen tak mi nevadilo, že nám Bradáč crčí za krky, a Ivana to na mě ještě 

šplíchala. V záři svítilny se voda zdála strašidelně zelenkavá a má láska si přesto s anglickým 

klidem ždímala cípy zebřího trika, aniž přitom umdlévala. Šli jsme dlouho. Pak… Výdřeva 

zmizela. Vypadalo to, že nás Lorenc vede úhledně vydlabanou norou obří vydry, skutečným 

tunelem. Z něj se stala stoka s množstvím tajemných přítoků, stoka neustále napájená. A 

pak…Pak na mě daleko vpředu zablikal bílý čtverec.Cíl. A jako byl zrána u nádraží cílem 

Kynžvart plný špinavé reality, tady se představila magie. Jistě taky proto, že nás vedlněkdo 

třetí. I šli jsme podzemní chodbou jako vystřiženou z nějakého prastarého krvavého románu 

ze sbírky Josefa Váchala a zprvu se čtvercové bílo zdálo neskutečně vzdálené, ale pak se už 

rychle blížilo jako sinavé oko. Šli jsme mu vstříc. Rostlo. Tu i mrklo. A znovu. Znovu a 

znovu. Mrkající cíl a nevím, opravdu nevím, kdy Lorenc zhasl, ale náhle jsme se všichni tři 

čvachtavě brodili mezi oblými, omletými kameny v ústí té stoky. Světlo pomyslného oka se 

ukázalo být sluncem a dotkly se nás teplé paprsky. Hladily zvláštním způsobem naše dětská 

čela, nosy, obličeje. Stoka návratu do dětství zůstala za námi. Vyšli jsme na světlo.

„Co vy na to?" poohlédl se po mně Lorenc velmi přátelsky a ptal se tónem, jímž se navzájem 

oslovují dva kluci. „Tak co tomu říkáte, vy dva?"

Nervózně jsem uznal: „Je mi to povědomé." A vtáhl nosem čerstvý vzduch. Salvy slunečního 

žáru se zhmotnily a do nás tří se opíraly. Uši nám plnilo čiřikání. Zase tam taky hučeli staří 

známi z dětství. Topoly, smuteční vrby… Ty se starostlivě skláněly nad nás i nad ústím 



stoky,jež tu temně zeloz trávy obaleno navíc trnkovým keřem. Jemný vítr času rozpačitě 

mnulakáty a tisy. Zrozpačitěl jsem a míhaly se mi před očima vzpomínky jakési armády. 

Obrazy dětství zčásti stráveného tady. Říčka, kterou jsme s Lorencem přišli, před námi 

pokračovala. Klesala hustě zelenou, šťavnatou strání a plynula co prosluněné koryto. Zurčelo 

kaskádou jezů a paměť mi sloužila už lépe: vše jako bych očekával předem. Červený můstek 

se mi zdál víc než povědomý. Blankytné nebe zářilo jako kdysi. Voda hrčící věčnou melodii 

kolotala přes kamínky. Zvolna se pohybovala stébla trávy na vysokých březích. Ohlédl jsem 

se do příšerné hloubi podzemní stoky a ústí taky poznal. „Propána," chytil jsem svou lásku za 

ruku. „Má podzemní chodba. Dávná cesta do hory!"

Nevěděla, co myslím, ale já si vzpomněl. Cesta, do které jsem tolikrát toužil vlézt, ale nikdy 

čin nedokonal. Cesta, již jsem tolik chtěl prošmejdit a probádat se svíčkou, ale nikdy si 

netroufl. Nebylo mi tenkrát ani šest a nikdy se mi to později nesplnilo, až teď. My tři jsme 

totiž právě z té chodby vyšli. 

„Ivano." Ale nebyla v obraze a pouze zdravě vyzvídala: „Copak? Spadl jsi z jahody?"

„Ne, víš, a jen je prostě bezva, když konečně znám, co jsem v dětství neprobádal.“

Kapitola šestá: Tajnosti Kynžvartu

Dítě tak samo!

Robert Louis Stevenson

„Tvá chodba se ale větví, Ivane," usmál se na mě Lorenc. „Všiml sis cestou odboček?"

„Jo. Kam vedly?"

„Jsou to štoly a stoky. Končí na třiatřiceti nebo čtyřiatřiceti jiných místech, ještě jsme to 

s nedozkoumali. Víme jen, že tam je na hraní báječný labyrint."

Ale na detaily bludišť náhle máme času tuny a habaděj, blýsklo mnou nadšeně a jen trochu 

provinile jsem se ohlédl po Ivaně. Pozorovala mě i Lorence. Řekla: „Spolehni se. S průzkumy

vypomůžem." Odkašlala si tak nějak významně, ale hovořila dětsky. Jako my. A jako by se 

nechumelilo. Stále jsem tomu nemohl uvěřit, ale ve třech jsme stáli v plném slunci, ačkoli 

nohama ve studeném potoce. Kdopak ví, ale snad se v tu chvíli okolo nás doopravdy poprvé 

semkl květ Kynžvartu. Nebyl vidět prostým okem, ale po zdětštěníexistoval. Bezesporu. Nový

svět nás definitivně obalil. Prýštil k nám ze všech stran, dojatijsme jej vpíjeli 

v nejprůzračnějším ovzduší, jež nám něžně drhlo plíce, zatímco hned vedle se křehce lesklý 

tesařík neobratně pachtil po břehu.Sklonil jsem se k Ivaně a taky koukal na krovky. I zdejší 



brouky jsem si až entomologicky, krajně zblízka prohlížel. Naposled jsem to tak praktikoval 

před sto lety. Tak tomu bylo náhle se vším. Vnímali jsme s novou intenzitou, jako v dětství.

„Není to náhodou ten můstek s rumělkovým zábradlím, jaks mi o něm ráno básnil ve vlaku?" 

ptala se a já dávno šplhal po jeho zábradlí. Tělocvično přírody. Kraji divů! Já se vrátil. Je to 

jako tenkrát. A když jsem se nabažil šplhu, zůstal jsem viset jako panda. Uvolněn čučel dolů 

do bublin. Voda zurčela, kolotala a odplývala. „Léta už se tadytakhle valí beze mě!“ uvědomil

jsem si a nešlo tedy o stoku. Ani náhodou ne. Byl to čistočistě regulovaný potok a putuje s 

hukotem v úděsné hlubině pod rozsáhlým Kynžvartem, chápal jsem. Valí se odněkud z 

nekonečných slavkovských lesů nahoře a dá pít. Přišel až zpod baldachýnu těžkých 

smrkových větví, pod nimiž jsem si hrával bez dozoru rodičů s kamarády.I sám. Samotu jsem 

snad ani nevnímal a hle, je to tu zas. Zas cítím vůni bojových borových šišek a slyším 

válečný, indiánský pokřik. Brzy nato šišky sviští a zraňují mě v obličeji do krve. Pálí mě i 

nějaký ocet, ale to nevadí, a do stejné krve rozpaluje nezkrotná záplava slunečních paprsků. 

Pohladil jsem Ivaně obličej. Sobě taky. I ona mi ho pohladila a vzpomněljsem podruhé na 

svého přihlouplého soka z pošty, a jak jsme se prali právě kvůli Ivaně. Zvláštní. Sok v sobě 

nosil právě kus Lorence a oděrka ze zbytečné pranice se mi na tváři takřka už zacelila, i zatáhl

jsem zip za vzpomínkami. Nebo jsme snad otravnou realitu nenechali nad rybníkem?Ať se 

neprobudím! Kynžvart nás přece přijal. Již nás do sebe vsrkl jako škeble a není to přímo 

Mars, ale dozajista ostrov symbolizující veškeré bezpečí dětství, klid a mír. Ano. To vše 

k nám ažkrálovsky sálalo a vládlo tu a ani tenkrát, v kalupu a palbě šišek jsme přece nebyli 

jako kluci opravdickými nepřáteli. Nevedly se smrtelně vážné punské války. Ani jiné. 

„Pražádnýsvinstvo světa skutečného!“hučel jsem tlumeně do ticha. Potok se valil z podzemí, 

stáli jsme v němtři, zamlkle civěli do proudu a bystřina kolotavě přinášela další a další 

větvičky alias další a další vzpomínky, jednu za druhou. Akaždý silný dojem je dětská 

kasička, i já jednu opatrovával. Idojmy zvoní, jen místo mincí- v obrovském, neprobádaném 

světě her a zázraků. Proč to taky popírat? Vše nejhezčí má původ v dětství. 

A nikde jinde. - To tehdy jsem si hluboké hvozdy nad Kynžvartem zamiloval. Automaticky 

do mě vstoupili jako mana, aniž bych co plánoval, a první lesy, které jste poznali, nelze 

nemilovat - a spolu s nimi vůně apotoky, stráně, stezky a tisíceré lesky. Ó, jak se tohle jen 

lišilo od pozdějších látek k přemýšlení v dospělosti. Od pozdějších lásek.

Ivana popošla, stála vedle Lorence a něžný kraj dětství nás všechny tři obklopovaljako prve 

onen podvodní domeček.Listy oděný, až obdivuhodně pestrý Lorenc se krajinou majetnicky 

rozhlížel se založenýma rukama.Malý monarcha,napadlo mě. Král Kynžvartu. Král ve 



žluti.Jen se až moc aristokraticky chová na kluka. Hola, s tím bych přibrzdil, napadalo mě 

dotčeně. Nebo se pletu a žárlí ve mně kmán? Hej! Nač si Lorenc hraje?

Ale mýlil jsem se. Nepředstíral nic. Byl skutečně plný pohádek (o Alence hlavně) a tohle bylo

dětství, nic jiného. On malý princ i zdejší zahradník. Zdálo se mi kromě toho, že se 

veledůkladným pometlem hotoví promést krajinu, aby ji vyčistil od bolševníku. Což ikvůli 

nám, novým příchozím, a rozšíření onoho plevele poslední dobou s oblibou dokumentovali za

pomoci specifického leteckého snímkování. Připomnělo mi to Cessnu a ptal jsem se: neleží 

snad vrak na jednom z míst, kde jsem si jako chlapec hrával? 

Ví Lorenc o katastrofě? Konečně mě napadlo: Jestlipak ten klučina jednou vyroste 

v racionálního pana starostu a připraví i realizuje přehršli plánů? Zdalipak se i Lorenc jednou 

stane chlapem uvědomujícím si vlastní odpovědnost? Hola, mám se ho zeptat? Sám to neví. 

Ale možná… Přihodí se mu tato drobná nehoda v uvozovkách?

Já ji předvídat neuměl, ale krapet se před námi tento Lorenc nadýmal. Jako páv, jemuž patří 

v lázních poslední kamínek. Tu…

Vyhoupl se ke mně na zábradlí, šplhali spolu s Ivanou, docela jí to šlo. Nebo přímo skvěle, 

ne? Páni, ta je šikovná. A všichni tři jsme pak seděli na sluníčku a koukali v dál jako tupci. 

Do dálav, tj. až za dva malé jezy, a to abychom zaregistrovali, co se tudy přehoupne za žábu.

„Vodní schody," podotkla Ivana zasněně. Zkrátka jsme řešili nejpodstatnější věci života.

„Ale je tu i černá jáma hory a všechno pod ní!" básnil brumlavě, ba legračně Lorenc. „Tlama 

kopce, zlý chřtán. Schramstne tě, když nebudeš chtít, ale teď to zatím letí obráceně, naštěstí. 

To já si vás tamodtud přivedl. Z podzemí jste se vyloupli jako ta koťata. He?!“ Byl za to ale 

očividně vděčen osudu i tomu nad a za osudem.

„Přivedl jsi nás? Abys tu nebyl sám… v té kráse?" řekla Ivana po chvíli - a vody se hnaly.

„Ale nejsem sám, to ještě uvidíte." Opět se rozesmál. „Slyšíte přítelkyni? Kukačka!"

„Miluju to tady," povídám reflexivně a podíval jsem se opatrně na Ivanu. Kéž taky ona…Tu 

se z podzemního koryty vyhoupla divná haluz. Hup, hup skákala po kluzkém schodišti, dokud

nezmizela ve stínu hluboko pod můstkem. Byla v tahu, jako by se vypařila, a my přeběhli 

můstek a zavěšeni na zábradlí pozorovali, jak se větev zase zhmotnila a přehoupla přes 

žiletkově ostrý hřbet vodopádu. „Jú. A támhle mlýnek!" vyhrkla Ivana. „Kdo jste ho sestrojil?

To ty, Lorenci?"



Neodpověděl, ale jako o závod jsme se k mlýnku hnali a já měl snově nejasný pocit, že právě 

na tomhle flíčku ty samé lopatky nabíraly potůček už tenkrát, tehdy v mém dětství. Je ale 

vážně vše jako tenkrát? Do puntíku? Co se vrátilo v čase a co zůstalo?„Udělej kamínkem 

žabku."

Uhrančivé oči Ivaně hořely a nezměnily se. Zůstaly stejné, ač omládla a byla dítě. Jak se 

ostatně mělo ukázat, i dost dalšího se v nás dvou nezměnilo. Přesto… Jako bychom se spousty

přetěžkých věcí zbavili. Tím, jak dospíváte, se duše malinko špiní. Stává se to i proti vaší vůli,

až jste jen další černou kynžvartskou skládkou, černou a plnou bolševníku. Ale teď nastal 

opak. Očištění. Ivana i já jsme se zničehonic z nánosů zklamání vyhrabali. I kdyby jenom na 

chvíli, stálo to za to. Byli jsme venku. Díky Lorencovi. A každopádně ke dnu dne odpadlo 

závaží starostí. Jako ve snu jsem se vtělil do lehounkých Ivaniných bot a skákal i létal a jásal a

pil. Dospělé tělo mě víc nedrásalo.

Ne že bych měl předtím pocit, že mě dospění drtí, ale zpětně jsem to vnímal. Ať žije Alenka z

kraje divů a sláva Petrům Panům. Dík, Bože, za mimikry. Jen děti jsou sice na první pohled 

nápadné, ale uvnitř si nesou i to, co je činí neviditelnými pro většinu dospělých otupělců. 

Nejde tedy o mimikry kudlanky nábožné, nýbrž o maskování. Dar neviditelnosti.A co jiného 

(kromě krásy a pohádek)by taky děcka chránilo před nenávistí světa a tvrdou realitou?



Cesta pod Evropou

Ačkoli Alenka Cenková z další Lorencovy historky tvrdě spala, chutě konstruovala stroj.

Ve snu, samozřejmě. Už jí sice bylo neuvěřitelných třiadevadesát, ale ohýbala se snáz než 

proutek a byla vynálezkyní s dětskou fantazií. Kladla kolečka do motoru a rovnou věděla: 

Uzpůsobuji strojek pro cesty do dálek, a přece klidně v pantoflích. On… Je můj a bude se 

vrtat podzemím, zatímco se uvnitř uvelebím. Bude mít špičku jako půvabná vánoční ozdoba a

v té špičce tlamičku, která se stane i počátkem střeva. Záludně. Nejinak to i půjde!

Nitrem mého stroje bude totiž dozadu putovat vyvrtaná zem, zrovna jako žížalou.

Na objevu předtím pracovala ve sklepní laboratoři pod baráčkem a nikdo ze sousedů neměl o 

vynálezu sebemenší tušení, když nepočítám všetečného Jindříška odnaproti. Ten chápal a jen 

on stařenku v podřepu pozoroval okýnkem. Zrovna upevňovala, jak viděl, na spodek svého 

dutého vrtáku vyklápěcí kola. Jako v Jiříkově vidění letěl Jindra za tetou a od ní za tátou do 

garáže, kde žaloval: „A bude mocti plout po vodě. Umí se vrtat zemí.“ Otec mu nevěřil.

Ani za stařičkou Alenou nezašel. A co mělo ostatně být? Aspoň dokončovalaprojekt v klidu a 

jen jí chvílemi připadalo, že motor montuje pod gaučem a silně při práci chrápe. 

Ještě dlouho vše umně tutlala, až tabu padlo a dokonce uspořádala tiskovou konferenci. Byl 

jsem při tom, vyprávěl nám Lorenc.

Poslali mě tam tenkrát za jeden časopis, seděl jsem úplně vepředu a lapal každičké slovo. 

Dařilo se to snadno. Alenka hovořila pomalu a s rozmyslem. V šedém kabátku připomínala 

velikou podzemní myšlačnící po hlubinách i daleké pouti. Co říkala?

„Vykonám cestu pod Evropou,“ prohlásila. „Ale jsem už stará, tak bych stála o dobrovolný 

ozbrojený doprovod. Chce se někdo přidat?“

Přihlásil jsem se a povídám: „Je už Krtkostroj patentován?“

Přikývla. „A víte, že se mi líbíte? Nu, jdete do toho?“

„Jdu!“ Jako externista onoho časopisu jsem si mohl podobný úlet dovolit. Nebo to bude spíš 

úvrt?

Když nás pak - ještě s Danielou R. z Timesů - stará dáma zavedla do sklepa, museli jsme si 

šokem sednout na tvárnici. Olé! A my skutečně zírali jak výři.



Alenka stála u Krtkostroje, měl i kola a dokonce udělala osm kulatých okének, čtyři na 

každém boku. Sklem jsme zvenčí viděli dovnitř - a byl tam hotový pokojík. Útulno. „Takže?“ 

zeptala se stará paní.

„Jdu do toho,“ povídá Daniela.

„A ty, Lorenci?“

Už nešlo couvnout. Pojednou jako bych naši trojici pozoroval z nadhledu a kosmu a ta trojice 

putovala už Evropou, a to kamiónem. Tunelem až do Anglie, kde mají hluboké propasti, a 

nikdo nám tam o jakémkoli odtržení ostrova od ostatní Evropy neříkal; parkovali jsme v klidu

u jedné jeskyně v Dorsetu, nicméně nesmím uvádět podrobnosti. Tam teprve jsem se optal: 

„A to jsme nemohli moravskou Macochou?“

Alena se zasmála. „Jistě. Mohli. Sevšemi povoleními by to možné bylo, bambulo; jenže pak 

bychom nevykonali cestu pod celou Evropou celou, ale jen pod částí.“

„A i Anglie je ještě Evropa?“

„Pro Brita ne, ale nám jo.“

„A Jules Verne?“ povídám.

„Hm, máš pravdu. Už jeho hrdinové putovali hluboko pod Evropou a nespokojili se dokonce 

s britským odstupem, protože začali až na Islandu. Skončili v Itálii. Vyvrhla je Stromboli.“ 

Alena se zasmála. „Nikdo m i nemusí Cestu do středu země vyprávět. Pouť na Island ale 

podnikl Verne jen ve fantazii. Ve snu, zatímco toto je realita.“

S tím začala sestupovat. Osobně. Sama. A důvěřovala tomu, že za ní spustíme po lanech její 

vlastní vynález, a my to skutečně udělali. Až na dno dosedl neporušen a kupodivu tam jako na

zavolanou začínala vodorovná chodba. Usedli jsme chutě do Krtkostroje, Alenka nastartovala.

Cesta pod našimi měla spád, ale zničehonic se před reflektory vynořila propast a za ní svislá 

stěna. Špička našeho bizarního vozidla teď přečnívala přes ústí děsivé jámy. Alena klidně 

otevřela dvířka, vysoukala se ven. I my. Od stropu všude visely krápníky.

Okolo chodidel tekly Alence praménky. „Pomozte!“ povídá a začala na kola upevňovat 

zasekávací vroubky; těch měla kila po kapsách myšího kabátu. „Zase vsedněte,“ velela. Ani 

po letech ještě nemohu uvěřit, že jsem se účastnil tak fantastického experimentu, a radši si 

namlouvám, že se jednalo o sen. Alenin dozajista. A nemusela šlapat, vezla se. Momenty 

překonávající veškerá očekávání. A skutečně došlo k té cestě? Skutečně, nicméně Daniela mi 

dodnes říkává: „Nepamatuji se.“ A Alenka se dávno obírá jinačími projekty. Tenhle za to stál,



jako bych ve stroji seděl ještě teď. Pomalu jsme se rozjeli dolů a dolů a dolů, po svislici. 

Světla ozařovala zemské vrstvy. Chvílemi se nora rozšiřovala v širé jeskyně a jindy jsme se 

sotva protáhli. Uplynuly dvě hodiny, než jsme spatřilidalší dno. Deset minut nato stála 

kolečka Krtka na vodorovné půdě. Kupodivu se tu táhla další horizontální chodba.

Opět jako na zavolanou; ale mnohokrát jsme přesto museli prorážet až dvoumetrové 

stalagnity. Jeden kratší jsem si vzal na památku, ale za Boha živého jej už doma nesvedu 

vyhrabat. Vážně měl pět kilo, nebo byl sen?

Asi po hodinové cestě jsme, a to už vím jistě, dojeli do obrovské jeskyně. Nad její klenbou 

bylo k mému překvapení slyšet šumění. Atlantik. Ze stropu visely stalaktity řady barev a 

vstříc jim trčely stalagnity; proplétali jsme se mezi tím jako cukráři, i když nelze popřít, že 

došlo i k devastaci přírodnin. „A co? Při objevech lítají třísky,“ pravila Alena.Vše jsem 

fotografoval, nicméně snímky se později ztratily.Zanedlouho se Krtkostroj ocitl na opačné 

straně té gigantické jeskyně a odsud už nepokračovala ani snad myší chodba. A přesto Alenka

prahla jakoukoli škvíru najít. Jenže kde nic, tu nic. A vtom se začala třást zem. Zemětřesení. 

Spustil se hotový krápníkový déšť. Krtkostroj nadskakoval, neustále se ozýval rachot. 

Znenadání se stěna jeskyně zřítila.

Když se rozplynul dým, spatřili jsme temné ústí. Vyfotografoval jsem je - a jelo se. Jak 

vypadala nová cesta?

Tentokrát byly stěny chodby zlověstně popraskané. Od stropu už nevisely krápníky, ale jakési

kapky balvanů. Tak jsme putovali pět dní, až Alena řekla: „Přátelé, mělo by vás možná 

zajímat, že máme nad hlavou Francii; a já svou poutí pomyslně sjednotím evropské státy. 

Doladím Unii“

Uvažoval jsem, zda jí takhle náhodou nepřeskočilo. Ale možná ne. „Je to symbolické,“ 

tvrdila, a i když cestovala pouze v pantoflích, byla veliká jako Humboldt. Šestého dne se 

podzemní chodba zlomila v další svislou šachtu. Ta zela před námi. Poradili jsme si opět díky 

vroubkům z Aleniných kapes a na dně opět začínala vodorovná štola, ale plná vody. Tu 

Daniela poprvé dostala klaustrofobní strach. „Neboj, vždyť vše těsní,“ zasmála se Alena. 

„Dany, proč se klepeš? My se nemůžeme utopit, já to vím. Nechápeš, že mám vzduchové 

bomby?“

Opravdu. Ležely vzadu a vzduch nám začal pod tou vodou docházet, takže jsme užili náustků.

Jeli jsme po dně. Náhle jsem si všiml, jak Alena bledne. „Co se děje?“

„Vzduch v bombách už dlouho nevydrží.“



„No, tak se vynořme!“ I zkusila to, ale narazili jsme hřbetem na skálu. A znovu. Křup! 

Situace byla beznadějná.„Už máme kyslík akorát na deset minut,“ konstatovala Daniela 

Winterová. „Vrátit se nemůžeme.“ Tak to měl být náš konec. 

Uplynulo dalších osm minut. Pohlédl jsem Aleně zezadu přes rameno na tachometr a 

překvapeně odhalil, že se řítíme rychlostí osmdesát kilometrů za hodinu. Nevím to jistě, ale 

stali jsme se nejspíš jednou z nejrychlejších ponorek podzemního světa.

„Poslední pokus!“ povídá Alenka odevzdaně. „Nevyjde-li, lučme se s životy kovaných 

Evropanů.“ Uslyšel jsem zvuk, jaký vydá kov, když se hřbet stroje škrábe o skálu, a my 

vyletěli jako špunt a opět dopadli a plavali. Za pár minut nás něžný proud vnesl až k místu, 

kde tam tok mizí ve chřtánu. Ale Alena včas vmanévrovala do suché jeskyňky. Oddechli jsme

si, i když já bych babičku nejradši zabil a litoval jsem, že jsem se přihlásil. 

Byla šílená. I celá bláhová pouť pro pomyslné sjednocení Evropy. Došlo to i Daniele? Nevím,

ale strávili jsme na místě pokorně celý den. Alena přitom vypočítala, že jsme už pod Alpami. 

Tedy prý v neutrálním území. Hm. Úplně jsem nevěřil. Jakápak neutralita tady pod zemí?

To ráno se Alenka opět usadila k přístrojové desce a Krtkostroj začal funět. Stoupal teď šikmo

vzhůru a chvála pánu Bohu už suchou chodbou. „Země má póry,“ poučovala nás šarmantní 

stařena v myším kabátku, „a i my jedeme pórem.“ V duchu jsem se musel smát, ale přešlo mě 

to; tentokrát docházela pitná voda. Naštěstí cestu opět křižovaly pramínky. Obsah cisterny 

jsme tedy obnovili. Krtkostroj vjel do další jeskyně a spatřili jsme něco neuvěřitelného.

Nevěřte, ale roste tam neproniknutelná pětimetrová tráva, obří mlíčí a gigantická ostřice. I 

gigantické kopřivy. Náš stroj se hrdě vbodl do změti, fotografoval jsem o sto šest. Zapisoval. 

Měřil. Náhle...Se zaduněním před nás vstoupila zelená příšera.

Podobná dinosaurovi. Utrhla tlamou kus žvance, rozžvýkala jej a spolkla. Stiskl jsem spoušť a

snímek kupodivu dodnes vlastním, jen tvor z něj záhadně zmizel.

I v jeskyni se ztratil. Ale omráčil nás. Jen Alena se klidně usmívala. „Toho se, děti, bát 

nemusíte. Je býložravec.“ Rozmarně však zvýšila rychlost. Pralesem trávy jsme se prodírali 

týden. Pamatuji, že to byla jediná oblast podzemí, kde se vylézalo z Krtkostroje- v případě 

tělesné potřeby - docela příjemně. A přece jsme měli strach a mnohokrát se ještě setkali se 

Zelenou příšerou, jak jsme nazvali onoho býložravce, který se zřejmě zamiloval, anžto nás 

urputně sledoval.Osmý den jsme stanuli na konci jeskyně. Štěstí nám přálo a my hleděli do 

ústí další široké chodby. „Jedeme?“ položil jsem Aleně ruku na rameno.



„Zadrž. Nejprve změřím zeměpisnou polohu.“

Začala pracovat s přístroji, do jejichž principu mě nikdy nechtěla zasvětit, a posléze hrdě 

sdělila: „Dávno jsme podjeli Itálii. Verne tedy překonán a pochodujeme pod Jadranem.“

„Pochodujeme?“

Udeřila mě pantoflem. 

Pak trvala na přestávce. A na odpočinku. Sbližoval jsem se zatím s Danielou. Teprve nazítří 

jsme se vydali na cestu. Nejprve chodba stoupala, nato klesala - a večer mi naše stará šéfová 

řekla: „Lorenci, jsme troubě. Už máme palivo akorát na dvaadvacet dní.“

„A co? Fištíme, ne?“

„I Evropa by se měla sjednocovat svižně,“ souhlasila Alena. „Přesto dofištíme.“

„A pak? Umřeme?“ Zrovna jsem se totiž zamiloval. „Tak umřeme?“

Radši vyprávěla, jak byla na Marsu; ale já tehdy nevěřil ničemu. Něco se jí pouze zdálo. 

Nakonec nadutě řekla: „Od té doby mám v pořádku žlučník a tohle putování hlubinami k 

tomu obnoví také kvalitu mých dýchacích cest a zažívání.“

„Ale…“ Lapal jsem po dechu. „Ale tahle cesta je sebevražda.“

Usmála se. „Chlapče, ztrácíš víru? Chyba. Jednotně pokračujme.“

Krtkostroj se musel ještě mnohokrát vrtat, jelikož chodba byla až moc těsná, a chápu, že mi 

budete nedůvěřovat, ale taky za té situace jsme dosahovali rychlosti osmdesát kilometrů. 

Jenže chodba skončila a nad hlavami jsme měli šachtu.

„Na řadě jsou vroubky, ne?“ povídám.

Přitakala, my pomohli s koly a brzy stoupali svislým tunelem. V následující vodorovné 

chodbě nás půl hodiny brzdily hrboly. Konečně jsme stáli u vody. Strop tentokrát zůstal 

vysoko a my pluli po hladině třiadevadesátkou. Motor jen zurčel a velitelka se smála: 

„Rychleji!“ Uslyšel jsem zničehonic divné šplouchání. 

„Varuji tě, Aleno!“ A tak zpomalila na třiatřicet kilometrů.

A tu jsem si okénkem všiml rybek. Po chvíli připluly taky větší a nakonec i metrové, zuby 

jako draci. Jedna po nás chňapla a stále vidím ten výsledný škrábanec na boku stroje. „Čím se 

asi živí?“ ptala se Daniela.



„Sami sebou,“ odpověděla nemilosrdně Alena. „I velké státy jsou ostatně masožravé, zatímco 

ty malé jen býložravé. A to je svět. A jedem rovnou za nosem.“

„V pantoflích?“ povídám sarkasticky.

„Ráda mluvím metaforicky,“ odsekla mi. „Ale věřím na světový mír. Taky naše alegorická 

cesta k němu pomůže.“

„Ale není k tomu lidstvo dávno otupělé?“

„Není!“ A tam pod zemí nás nečekal konec života a ani ne konec lásky, nicméně Evropa to 

ještě jisté nemá. 

Udělal jsem tenkrát pouze dva snímky mřenek a ty jediné mi zůstaly. Ryby mají divné tvary a

některé jsou prokazatelně z pravěku. Jednu jsem tam dokonce lapil a věřte či ne, věnoval ji 

Národnímu muzeu v Praze. Co s ní dělali, nemám tuchy, ale v podstatě věřím, že ji sežral 

ředitel. Tedy snědl. Velryba to být nemohla, už je z ní přece jen kostra.

Proud se stal prudším. Valili jsme se někam dolů, ale zase přišla rovinka. Tak jsme putovali 

po šestnáct dní útrobami a podjeli Chorvaty, Hercegovinu i Bulhara. Lekalo mě jediné. 

Temné dunění. Před námi sílilo.

Jednoho dne jsem pak vystoupil a chodbou vanul vítr. Rozkašlal jsem se, poněvadž byl plný 

prachu. A za dvě hodiny jsme dojeli ke kráteru. Vzhůru se jím řítily kameny i mračna popele. 

„Finíto,“ povídá Daniela, které otrnulo. „Aleno, ale pozor. Pozor, propána!“Pozdě. Už 

kolečka sklouzla. Padali jsme jícnem, ale jen chvíli: vystřelil nás nahoru. Krtkostroj se v letu 

převracel, ale my tři uvnitř vše přežívali a zrovna tak opakované převraty Evropu nezničí, 

myslím si. 

„Shoříme,“ povídám ale nakonec a volal jsem: „Otevřete dveře! Otevřete dveře!“

„Konečně rozumná řeč, panikáři jeden,“ stiskla mi šéfová paži - a já si uvědomil, že dávno 

neletíme, i sevřel jsem mosaznou kliku a hle,Krtkostrojpokojně odpočíval na zemském 

povrchu, i když pod rozzuřenou sopkou. „A přátelé!“ řekl by baron Prášil. „Jako by se to 

odehrálo včera.“

Taky že ano. A pořád nás vidím. Nás i stroj. Ten tam zůstal a provždy jsme ten vynález Aleny

Cenkové opustili, abychom vítězně zamířili k Istanbulu. Dodnes žiji se vzpomínkou na Alenu 

a vím, že lidi na světě se dohromady úplně nedají. Nikdy. Ale jejich sny? Ty ano. Slijí se.

Taky proto obdivuji tu starou paní, která dodnes umí žít právě svými sny.





Kapitola sedmá: Uteč do dětství

„TU MYŠ bys měl spíš pohřbít anebo do potoka hodit," navrhl jsem nezávazně.

„Ó, ta je přeci na měření!" vykřikl Bruno. „Jak BYSTEŠ bez ní chtěl pracovat na zahradě? 

Každý záhon uděláme tři a půl myši dlouhý a dvě myši široký."

LewisCarroll: Sylvie a Bruno

Hráli jsme si s Ivanou a Lorencem u mlýnku celé dopoledne a postupně jsme se spřátelili. 

Nejen to. Lorenc mě naučil anebo znovu naučil rejstřík přepodstatných věcí. Třeba to, jak se 

budují hráze. Třeba to, jak se zpevňují svisle zaraženými větvemi. Tyto větve k nám celé 

dopoledne neustále připlouvaly právě onou podzemní chodbou, takže odkudsi z lesů nad 

námi. I naučil jsem se, jak se odvádí bystrá voda do bočního koryta a ještě… A ještě… Naučil

mě toho Lorenc nakonec tolik, až nám zkřehly prsty. To víte, přece jen byl teprve první apríl. 

Ani růže, ani maliny ještě nekvetly. 

Vyškrábal jsem se přece z koryta a praštil sebou do vysoké trávy. Zíral do vrcholků stromů a 

snažil se pochopit veškeré principy našeho náhlého postavení. Jak jen to tedy funguje?

Jednoduše. A vím, co se stalo. Dnes ráno jsem ještě seděl vedle Ivany ve vlaku a pošetile, i 

když opojeně jí maloval paláce vzpomínek, těch svých. Ona ne a ne pochopit. Teď… Bude 

teprve poledne a již vězíme v mých vzpomínkách po uši a jako v třešňovém kompotu. Ještě 

není dvanáct a jsme jako králíci ve vysoké trávě.

Po celou dobu dospívání (která se zdá nekonečná jako moře) i po další, stále rychleji plynoucí

roky jsem toužil podívat se do znovu Kynžvartu alias poněkud pohádkového kraje svého 

dětství, ale netroufl jsem si cestu podniknout. Proč vlastně ne? Nevím, ale rozechvěle jsem 

tušil, jak mě setkání s krajinou zasáhne a kolik se mnou zamává, jak mě dojme. Možná i proto

jsem magickou pouť vždy pod nějakou záminkou vytěsnil či odložil.

Určitě jsem se taky bál střetnutí vzpomínek s realitou. Nemíváte snad někdy strach z 

nebezpečně prudkých citů a toho, jak zalomcují tělem? Odkládal jsem výpravu bezděky i 

vědomě a ještě nevěděl, že celý čas čekám na někoho, kdo by mi náraz návratu do Kynžvartu 

pomůže unést. Kdo ho bude sdílet. Anžto cestování dle mého názoru často bolí, když ho s 

vámi nikdo nesdílí. I vykreslil jsem jí Kynžvart jako Andersenovu rozprávku a sliboval Ivaně 

tamní velehory, doly a úžasnosti. A pošetile jsem pak dodal: „Tak co?"

„Nic! Holt jo. Pojedu. Pojedu tam s tebou." Konečně svolila a mám dojem, že někdy mezi 

dvěma polibky. „Jen aby se nám ale ty hezké vzpomínky za chvíli nevyčerpaly."



To však říkala vždycky o všem.

„Ale ne. Jak by se mohly vyčerpat? Mám jich v sobě tolik," ubezpečoval jsem Ivanu. 

„Habaděj!"

„Jenže v sobě. Co já?" 

Jenže já vzal Ivinku za slovo i za ruku a kolem pasu: jeli jsme. Místo školy. Nebyl jsem ale 

naivní, tak jsem se už ve vlaku připravoval k prozření. Že se zklamu.

Uvidím místa poprvé dospěle. A počítal jsem radši rovnou i s tím, že Ivana bude rozčarovaná.

A ne? I kdyby sebevíc chtěla, sotva kdy pochopí, co to pro mě zde znamená. Některé city jsou

nesdělitelné. Dětství je taky emoce, náleží takovým. Ivana si to své ale proskotačila v jinačí 

krajině a jeho krásy tam. Co jí po Kynžvartu? Co by pro ni mohla znamenat lebeda, 

bolševník, močál a pár oprýskaných baráků? Tenkrát tu se mnou nežila, a tak je už dopředu 

vše ztraceno. Zoufal jsem si, neboť má láska vstřebala jiné prostředí a nezamilovala si léčivé 

prameny. Ani lesní stezky, ani chodníčky zdejších parků, ani pískoviště s výskotem dětí. 

Natož vonné stráně plné myší stvořené k válení sudů. Tím spíš nepřijme horší tvář Kynžvartu. 

Nenapila se tu včas chutě zázraků, které vidí oči dítěte, a monumentální smrky proto voní 

vysoko nad lázněmi bez ní. Řeč rezatých veverek s bachratými ocasy Ivana nezná a neuslyší. 

Ostatně, zkuste vysvětlit vlastní dětství komukoli, kdo s vámi nikdy nesdílel jeho pestrá 

dobrodružství. Nepochodíte.

Marnost vysvětlování mi vlastně došla už ráno ve vlaku. Podobně nesdělitelná je každá láska, 

ale ta k dětství zvlášť. Prohraji boj a Ivana dozajista opovrhne i zámkem kněžny 

Metternichové, dřevomorkou možná ještě pořád prolezlým. Věděl jsem to předem. Opovrhne 

i zříceninou hradu na kopci, která mě jako kluka fascinovala. „A co čučíš na potůček, ťunťo?“

dodá leda. „Jsou snad nějaké perly v českých škeblích?“ A po krásném hraboši dupne botkou. 

Jako bychom byli všichni sami. Máme sny a vzpomínky a někteří i mou nekonečnou touhu po

návratu. Ach, uteč do dětství. Někdy tam chceme. Chceme tam, ale nejde to. 



Strašidlo Drakisá

Ono to Alence ale nestačilo, že byla ve vesmíru už dvakrát, chtěla tam ještě potřetí. Vydá se 

opět za dobrodružstvím. Proč ne?

Hm, avšak proč hned objevovat celé nové galaxie? „Nebo snad holce nestačí dvacetkrát 

obletět zeměkouli a fotit Slunce a hvězdný prach?“ Navíc ji omrzely rakety, i převalila se, 

aniž to tušila, na druhý bok a poručila mobilem továrně, ať vyrobí kouli. Protentokrát. Ale ne 

kouli pro biliár. Nějakou létací, lehčí než pampeliškové chmýří.

Dělníci dělali, co mohli, co Aleně na očích viděli, a sotva nastal květen, mohla plna lásky 

startovat. Bylo vám to slávy. Ale není to zvláštní? Jste-li staří a práchnivíte, nikdo si vás 

nevšimne, i kdybyste vynalezli Krtkostroj Hrabavý a podjeli Evropou do Istanbul. Jste-li 

ovšem holka, zajímáte každého. U ní to navíc bylo právem, vždyť disponovala hotovou 

kolekcí mandátů a prvořadě kreditem objevitelky, a tak se jí letělo věru fajnově. I se mnou na 

palubě.Zrovna jsem totiž pracoval pro jednu tiskovou agenturu a poslali mě původně jen 

udělat rozhovor. Zvonil jsem dlouho u domu s nápisem Alenka Cenková, ale otevřel mi 

Jindra. Pak… Během interview seděly děti před televizí, cpaly se dobrotami a hlavně Alenka 

odpovídala zcela bez váhání. „Vezmeš mě příště do kosmu?“ povídám taky bez rozmyslu.

„Proč ne!“ Asi to jen plácla, ale kupodivu pak svolila, a pomohlo mi, že Jindříška moudří 

rodiče nepustili. Dostal jsem tím šanci, ačkoli Alena i přední americké astronauty odmítala 

slovy: „Leťte si s Donaldem.“

Odstartovali jsme a ionosférou se putovalo únosně. Při pátém obletu Země jsem spatřil 

dalekohledem Optik od Jindry neznámou planetu. Alena s kružítkem vypočítala, že objekt 

krouží okolo Země stejně jako my. „Co to znamená?“ zeptal jsem se.

„Nejde o planetu, ale náš třetí měsíc.“

„Snad druhý. Ne?“

„Třetí. Na druhém jsem už byla, ten je támhle a tam se mládne. Tam už to navíc znám. Je 

zelený.“

„Pokusím se přistát? A snad se tu nestárne.“

„Přistání zvládnu sama.“ Také ano. A ladná koule, opatřená mírnou špičkou asi jako vánoční 

ozdoba, dosedla. Podíval jsem se okénkem a viděl jen poušť. Tak proto byl třetí měsíc při 

pohledu z vesmíru tak pitomě žlutý.



„Aleno! Aleno, co to je? Co to znamená? Mělo cenu tu parkovat? Leť dál,“ navrhl jsem.

„Zůstaneme,“ odsekla. A já: „Z jakého důvodu?“

„Pro nekonečno, pitomče; třeba tu taky omládneš.“

Nenamítal jsem už nic. Všude rostly vznosné dunya... Hráli jste si někdy v písku? „Tady bych

mohl být sám Lawrence z Arábie,“ povídám, ale ona vrtěla hlavou: „Těžko. Písky tě ale otuží.

Dozraješ.“

„Uleťme,“ měl jsem náhle bobky. „Aleno, chci vidět pravěké hvozdy na druhém měsíci. To 

tam omládnu. Jedině tam. Tady ne.“

„Hvozdy? Tak to máš smůlu,“ řekla. „Tam se nikdy nevrátím. Ale můžu ti o dinosaurech 

vyprávět.“

Natahovali jsme si skafandry. Vyšel jsem první. Na třetím měsíci byla k mému překvapení 

stejná přitažlivost jako na Zemi, zato zde chyběl jakýkoli kyslík. Alenka sebrala jen 

krapítekprachu a zkoumali jsme, co je zač.

„Pohádkový prach,“ řekla.

„Proč myslíš?“

„Sypčínež u nás.“ Odhodila prach. „Zvláštní, nepřipadá ti? Nepráší. Měl by. Něco mi nesedí.“

„Co?“

„Existuje taky země jménem Antarktis,“ odbočila záhadně. „Všecko je tam bílý, snad i 

voda...“

„Hm, a tam jsi taky byla? Tady nejspíš ani ta voda nebude.“

„A co když jo? Nepřipadá ti zrovna tohle jako ústí studny?“

„Tohle?“ Stáli jsme u svislé šachty, točila se mi hlava. Vzhlédl jsem, ó, jak krásně bylo vidět 

rodnou zeměkouli. Nalevo ji zrovna míjela oranžová kometka a oceány plály šmolkou. Afrika

oranžovou i zelenou barvou. Skandinávie, ta byla z ledu; viděl jsem Stockholm včetně 

několika ulic a bezdomovce, ale nepopřu, že jsem spíše snil.Snít není tak těžké. Snít začnete, 

ani nevíte jak, a celý život je možná sen, jak už bylo řečeno. Sen, kterým povětšinou 

sestupujete do propasti. I my dva šli vstříc peklu a na dně pekel jsme při strašidelném svitu 

baterek spatřili ústí horizontální chodby. Vstoupil jsem do chřtánu první.



Chodba se za chvíli rozdvojovala. Alena určila, kudy dál. Jenže následovaly další a další 

rozdvojky, až jsme se utopili v labyrintu. 

Uplynuly dvě hodiny od příchodu do pekla, když jsme se dostali na okraj velké, temné 

jeskyně. „Připomíná mi to jednu výpravu do podsvětí,“ prohodila Alena, načež mě div 

neranila mrtvice. V šeru před námi poletovalo něco ohyzdného. Entita byla bílá jako Arktida, 

asi desetimetrová, a byla ozubená jako kolečko hodin. S krvavýma očima. Hlava připomínala 

lebku, ale měla chřtán. Netvor šel po mně, ale já jen mávl rukama a prozatím nás pouze 

obletoval. Klapal svým chrupem a blikal očima jako pouťový bubák. Kukadla náhle 

zezelenala (a žhnula), zežloutla, zrudla. Zničehonic Alena zařvala: „Drakisá! To je Drakisá – 

a zkoumá, odkud nám může vysát krev.“

Klepal jsem se. Ani mě nenapadlo rozumovat, jak na to Alena přišla, ale podobné nápady 

bývají věcí dětské intuice. Tasil jsem oba revolvery, tu spásu civilizace, a pálil. Ale kulky 

hvízdaly snad parou. Chrčící stvůra se po nás vrhla, Ali mě ovšem stihla vtáhnout do nějaké 

chodby. Dali jsme se na útěk.

„To ale máme štěstí, že se sem nevejde,“ poznamenal jsem.

„Hele, moc si negratuluj.“

„Proč?“

„Proč? Pára se přece vejde všude!“

Ale Drakisá, to úhlavní strašidlo třetího měsíce, zůstalo v jeskyni, jako by ji hlídalo a nikoho 

nechtělo pustit k srdci a hlavnímu tajemství oběžnice. 

Uháněli jsme bludištěm. „Stát!“ křiklo děvče-babička. Nad hlavou jsem spatřil šachtu. „Ta 

není naše!“ zvolal jsem.

„A co?“

Oddechovala a nikdy nezapomenu, jak jsme se jako malí pavouci škrábali nahoru. Boty a 

rukavice skafandrů jsme měli pro to uzpůsobeny, ale stejně to byla fuška. Stanuli jsme 

konečně u svrchního ústí. Vůkol se táhla poušť, naše kosmická koule nikde.

„Pojď na sever,“ řekla Alenka.

„Proč?“

„Protože na severu omládneš. Ne, to byl vtip; ale připadá mi, že tam možná narazíme na 

výškový bod.“



Mně spíš připadalo, že jsme ztraceni. Bylo dočista jedno, kterým směrem vykročíme. „Kolik 

je hodin?“ zeptala se náhle.

„Pravé poledne.“

Zvedla dalekohled, zadívala se jím a podala mi ho. „Ten je od Jirky.“ „Vím.“ A uviděl jsem 

jakousi skalku. Došli jsme k ní úplně uondáni. „Na vrchol, jenom na vrchol,“ velela Alena. 

Rozhlížel jsem se pak dalekohledem a cítil se zestárlý o tři tisíce let.

„I já se tak cítím,“ přiznala. „Podcenila jsem rizika. Už se stalo.“

„Uznáváš to?“

Její hlava za průzorem přikývla. „Chtělo to Ariadninu nit,“ usmála se. „Vážně to chtělo letět 

spíš na druhý měsíc. Měl´s pravdu. Než tohle, to radši tupé dinosaury. Tady stárneme. 

Zcepeníme mezi duchy. Staneme se taky strašidly.“ Odmlčela se. „Ale ještě mládí máme. I 

naději.“Ani to nedořekla a v záměrném kříži uviděla naši zlatou kouli. Zůstala oranžová jako 

pomeranč a já rozeznával řádku okýnek. Ta připomínala jadérka. Šťastni jsme opustili 

pahorek, ale když jsme se k letounu přiblížili na padesát kroků, spatřil jsem něco divného.

Okolo koule poletovaly dvojnice podsvětní příšery Drakisáa nejsem si jist, co byste podnikli, 

ale já i navzdory předchozí zkušenosti vytáhl revolver. Alenka se rozesmála. „Zemřeme,“ 

řekla prostě. Bestie už nás zpozorovaly. Obkružovaly nás, což i bez kružítek. Pouťově 

blikotaly očima: ano, jako ve strašném snu. Vpálil jsem do jedné té mamlasky kulku 

opatřenou hrotem.Bez účinku. Stvůry se jen šklíbily a věru nevyhlížely vábně. Hlavy a spáry 

měly stále namodralejší, těla pro změnu rudla. A lunární poušť? 

Zela prázdnotou. Nedýchá tam ani rejsek. Snad jen ti duchové.„Možná jsou ale pozemskými 

lidmi, kteří zemřeli,“ prohodila Alena truchlivě. „Tak to jistě nedýchají a kyslíku tu ostatně 

moc není. Víš ty co? Snad se každý po smrti dostane na tenhle třetí měsíc a navždy tu 

poletuje. Oblétává přitom Zem.“

„Tak tomu nikdy neuvěřím,“ vyhrkl jsem a pokřižoval se. „Ještě bych tak uvěřil, že se ve 

strašidla Drakisá přetaví jenom zlí pozemští padouši.“

„Všichni jsme přece padouchy,“ odsekla.

„Ne. Ale padouch je každý, kdo ze sebe nechá vyvřít zvíře,“ navrhl jsem definici. Vzápětí 

jsem vystartoval, letěl jako šíp k neprodyšně uzavřeným dveřím modulu a jedna bestie mě 

napadla, ale vymanil jsem se a… Náhle jsme oba stáli uvnitř.Zabouchla dveře. Ale to, co jsme

uviděli, bylo horší než kreatury, před nimiž jsme unikli. Kabinou poletoval nejpříšernější 



z vetřelců: okno bylo otevřené. V kouli dávno nezůstala ani molekula vzduchu. Opravdu 

zemřeme!

Blikající oči se okolo otáčely stále rychleji a zlověstněji a ve víru, a přece jsem dokázal skočit

k oknu a zavřel, zatímco Alenka se vrhla k zásobníkům, to byla chytrá pojistka. Zabudovali ji 

do modulu podle jejího nákresu. VZDUCH, stálo na zásobnících. Alena stiskla knoflík a 

„fss,“ kyslíku přibývalo. Ale příšera mě dostala ke zdi. Když otevřela tlamu, spatřil jsem 

zelené zuby. Ale začaly se třást. I příšera. Rozpadla se v jemný prach. 

Stejný pokrývá veškerý povrch třetí luny.

„Pozemšťan shoří v ohni,“ řekla posléze Alena veledůležitě. „Drakisá, to ne. Drakisá vzplane 

ve vzduchu. Nejsem rasistka, ale není tý potvory škoda.“

Svlékli jsme se ze skafandrů a hleděli ven zabezpečeným okénkem. Příšery poletovaly okolo, 

blikotaly očima jako absurdní pouťové zrůdy. Chvíli zelenaly, chvílemi jim žloutly bulvy a 

nato ty oči zase začaly rudnout. To se opakovalo. Věčný koloběh. A prvně jsem si uvědomil, 

že to jsou jakési stařeny, i když nelidského původu.

„Však vás ten ďábelský smích přejde!“ vykřikl jsem a Alenka nahodila motor. Vřel a vrněl. 

To potvory zneklidnilo a potichounku teď řvaly. A my? „Trojku, dej trojku, Aleno! Protože 

dvojka vysazuje, to ale přece víš.“

„Jasně, ale ty přepni na dvacet.“

Stál jsem u přístrojové desky a přepjal rovnou na pětatřicet. „Odpojeno?“ „Jo, ale prolonguj to

na gé sedm.“

Natáhla se radši na gauč. Koule už odstartovala. Ohnivý sloup pod námi proudil z trysek a 

ozářil část krajiny. Ještě jsem zahlédl, jak se tamní dámy rozprskly v prach, a my se vraceli k 

Zemi. Naštěstí je od svých oběžnic na dohled a nikdo, věřte mi, nikdo z vás netušíme, jaké 

potvory máme i teď nad hlavami.

A my dva tenkrát? Udělali jsme odvážnou šipku do Atlantiku a měli štěstí, že se modul strefil 

a neskončil třeba vbodnutý v Anglii.Umřeli bychom. Takhle zatím ne. Alenčina koule je s to i

plout a potkalo nás rovněž další fenomenální štěstí: mířil sem výletní škuner. Vzal nás na 

palubu a zanedlouho jsme se octli v Londýně. Posléze jsme nicméně zamířili k letišti.

Jednali byste možná jinak, vím, ale co naplat, Británie se zbytku Evropy straní.



Kapitola osmá: K prameni Viktorka

Lidem šlo lehko říci: nechme černého myslivce, když za nimi nechodil. Ale Viktorka s ním 

měla peklo.

Božena Němcová

Kynžvart leží na prosluněném jižním svahu a už bylo k poledni, tak jsme se my tři zavrtali do 

trávy a šťastni cítili, jak nás prohřívají zlatavé paprsky. Rádi jsme to dělali a srůstali s vonící 

půdou. Báječné. Báječné. Toužil jsem tu zůstat navždycky a počítat beránky na nebi; asi jako 

Ivánek z pohádky. Počítat si, usínat, snít a nikdy se neprobudit ze snů o dětství. 

Nebo to snad vše není jen sen? A opět jsem ucítil tvrdou realitu (i když pro mě nikdy moc 

tvrdá nebyla) a opět ve vzpomínce prožil krátkou, ale ostrou pranici s kolegou Lorencem z 

pošty. Ale neměl po Ivaně vyjíždět! Neměl očumovat!

A tu nám šerý fialový stín přejel prackou tváře. Ledové nože chladu mi projely rameny a 

vnikaly do morku kostí. Vyskočil jsem z větrem náhle rozvlněné trávy. Ta tráva vířila. Byla 

najednou jako ďábelské, žlutozelené moře. Nebe nad ní se neuvěřitelně rychle zatahovalo. 

Černočerný mrak pečlivě obaloval slunce, jako i nás tři předtím obalil Kynžvart. „Musíme se 

schovat!"

„To musíme!" vymrštil se Lorenc.

„Ale kam?"

„Vy dva běžte za mnou." Volal to a horempádem utíkal po pískem vysypané lázeňské 

cestičce. Stoupala do mírné stráně. Jak dobře jsem pamatoval tuhle stezku a obzvlášť schůdky

na ní, tu obdobu malých jezů na potoce. Vodorovná břevna byla do stráně zapuštěna vždy po 

třech metrech, aby zadržovala písek, a cesta tím sestávala z báječných terásek. A já?

To jsem byl skutečně já, kdo kdysi dávno a ráno co ráno vynesl koloběžku až na nejvyšší 

z teras a rozehnal se bez bázně dolů: skok a skok a kodrc a skok - a fíííí. Fí přes závěrečný 

můstek, ten s červeným zábradlím. A vždycky jsem srdnatě vybral ostrou zatáčku před 

ozdravovnou, zablokoval brzdy a zase hrr nahoru. Pokládal jsem se tenkrát za kaskadéra, 

kdožvíjak srdnatého borce. „Sjel bys to na kole?" křikl jsem na Lorence.

„Blázníš? To si troufne leda Hazardista." Běželi jsme.

„Hazardista? Kdo je to?

„Kamarád. Jezdívá i se schodů, měl bys ho vidět!"



„Hazardista je přezdívka?"

„Jo. A znamená, že hrozně často hazarduje se životem.“

„Hm, ale říká se hazardér."

„To máš fuk." S prvními kapkami jsme jako velká voda vrazili do zeleného altánu. Stojí 

vprostřed rozlehlého, svažitého parku plného laviček a živých plotů a my se zevnitř 

zadýchaně chytili okrasné mříže a koukali zpod stříšky do bludišť pečlivě uhrabaných 

písečných stezek. Lijavec houstl. Vpíjel se v prach země, šuměl, kolotal, opět šuměl, nakonec 

docela jednotvárně. Bylo krásně. Krásně!

„Pěkný slejvák!" křikl Lorenc a kdesi nad Slavkovským lesem zamručel ponurý grizzli.

„První jarní!" výskla Ivana. „Buřina!" A Lorencova vesta sešitá ze záplat jako z dubového a 

javorového listí se hodila spíš do léta, ale jemu chlad nadcházející bouřky očividně nevadil. Je

otužilý! To si bylo možné říct. Asi i má Ivana si top zrovna uvědomila. Oči zvedal k nebi nad 

Kynžvartem vyzývavě, beze strachu. „To Kober," zamumlal zničehonic tlumeně. Trochu 

svraštil čelo. Tu se zatmělo. Zběsilé kartáče kapek bušily do fantaskní pagody nad námi – a 

stále prudčeji. Jako smršť.

„Kober? Kdo je Kober, Lorenci?" ptala se Ivana zastřeně a trochu nedůtklivě.

„Duch lesa." Zasmušile mrkl přes vodou bičovaný park.

Tam nahoře na stráni rostla z vysoké trávy dlouhá řada lázeňských paláců. Viděli jsme na ně. 

Z dětství jsem je matně pamatoval. Toho dne ráno jsem vlastně některé ukazoval Ivaně z 

vlaku. „Paláce!" Ale jsou to léčebny a ubytovny, zotavovny a ozdravovny. Hned za nimi 

začínají lesy a plynule stoupají. Jako temně zelený koberec potahují prudké svahy Slavkova, 

stráně kryté suchým jehličím, srázy, jimiž se v mých vzpomínkách dál a dál řítily ryčící 

potoky. Právě těm potokům pomáhá dle pověsti do života Kober, aby je z hromové náruče 

štval do útoku na Kynžvart. Jako psí smečka letí skrz potůčky nikdy nekončící zástup vln a 

vlnek a opět vln, peřejí a vírů vyslaných z kopců. Kober je zdejší Krakonoš a jen trpělivě 

čeká, zda se jeho dravým dogám povede městečko dole konečně podemlít.

Žije prý až někde u Smrkovce, zaniklé vsi v hloubi lesů ve směru na Kladskou, a za dne bývá 

dokonale zalezlý v brlohu. Jako červ. Ale občas je brukotem hromu i fuky a duněními jarních 

vichřic. Urve i korouhvičku našeho altánu – a huí! Stáli jsme uvnitř jako na ostrůvku a dívali 

se ven. Tři děti. A vybavily se mi všechny báchorky, jimiž mě tu v dětství krmili.



„Kober je nevrlý lomyhnát," vyprávěla babička. „Děti nemá zrovna v lásce. Je nebezpečný a 

rád si pro ně za bouřek ze Slavkovské hory přichází s hromovým vakem přehozeným přes 

rameno."

„To že dělá, babičko."

„Ano, a brousí okolo Kynžvartu a po celém polesí a zuby si brousí (křís a křís) a Rýbrcoul z 

Krkonoš je proti němu učiněný beránek."

„Pojďme se napít!" polkl jsem křečovitě onu hrůzu. Lorenc přikývl. Přistoupili jsme ke 

kašničce vprostřed pagody. Z tří zobáčků si můžete napustit nejlahodnější minerálku světa, 

abyste věděli! Tu a takovou, co někde v pitomém krámě s realitou jakživi nekoupíte. Nebo že 

bych si rovněž minerálku idealizoval ve vzpomínce? To se odhalí.

Nabral jsem bublinky do dlaní a zhluboka se napil. Ivana taky, ta ochutnala z druhého 

zobáčku. Lorenc ze třetího - a jaksi kostlivý lijavec nám pro chuť škobrtavě bubnoval o 

střechu nad hlavami. Chvíli prudce, chvíli unaveně. Srkali jsme každý podle své chuti, ale 

dlouho a pravidelně a zhluboka i obrovskými doušky dětí, které si předtím celé dopoledne 

hrály. Dopili jsme všichni tři naráz.

„Ta je, co?" zasmál se Lorenc. Zasmál se trochu zvonivě a trochu vášnivě a majetnicky. 

Přímo královsky. 

„Mňam," olízla se Ivana. „MŇAMM!" A zářivě se na mě podívala. „Chutná."

„I pro mě pořád stejná pochoutka," přitakal jsem. „Tak tě už nemrzí, že jsme sem jeli?"

Zavrtěla hlavou. „Ani trochu, Ivane z Mrazíka."

A naše proměna? Není náhodou záludná? Není a o ní nepřemýšlej! Tak rozhodlo cosi ve mně 

a snad intuice. Aspoň zatím nepřemítej, Ivane: bude to lepší. Nebo snad nestojím o Kynžvart 

svého dětství?

Nebo mi tu není báječně? A navíc s Ivanou? A Lorencem?

Třeba je to sen, ale když se už zdá, ať vydrží. Ať to vydrží, panebože!  Nezaplaš to, kamaráde. 

Přikazoval jsem totéž i sobě. Nezaplaš a šetři si to.

Utáhlijsme kohoutky pramene Viktorka, současně ustal déšť. Jako bych mávl kouzelným 

proutkem. Kober domručel. Skryl se zpět do lesů, tam nad Kynžvart, kde se líně jak červ 

zavrtával zpátky do brlohu. Bouřka byla u konce. Sluníčko vysvitlo. Usmáli jsme se s Ivanou 



navzájem na sebe. „Prima," broukla a Lorenc se na nás podíval a s jistým zaujetím. „Tak 

pojďte, vy dva," zahučel. „Nejprve slyšte další pohádku. Pak vás seznámím se svými přáteli."



V pravěku

Alenka Cenková (93 let) spala hlubokým spánkem spravedlivých a snila. Uplynul týden od 

prvního přistání Čechů na Luně a tudížsi v tom sladkém snu pochvalovala: „Co jsou 

kosmonauti proti mně?Ó, jaká paka.Vždyť jsem byla dál. Je to dávno, ale až na starém 

dobrém Marsu.“ 

Byť i ve snu zaváhala. „Nebo se mi to, lidičky, tenkrát jen zdálo?“

Snad se jí to zdálo a možná je celý život jen jedním ze snů a třeba, kdo ví, je život jen sadou 

karikatur v mysli a může nám koneckonců zůstat jedno, které vzpomínky jsou realita a které 

reflektují iluze.  Alenka ovšem nebyla filozofkou, i řekla si: „Ať to funguje jakkoli, do kosmu 

se ještě jednou mrknu.“ V duchu dodala: „Co koneckonců vím a mohu tušit? A třeba se mi 

opět přitíží v partii kolem žlučníku, tak nebude proč váhat.“

Někdejší odskok na Planetu válek totiž babičce, ač je to k neuvěření, napravil churavý 

žlučník.

V nitru zemském pod Evropou omládlo její zažívání a dnes badatelku napadlo: Chci úplný 

návrat do dětství. Chci totálně omladit! Teď se cítím moc pravěká.Ale přičiním se. Změním 

to. Jinak do týdne pojdu jako vyschlá ještěrka. Mám prázdné žíly! A ještě pár dní bych tu ráda

byla.

„Babičko, a co takhle na Měsíc?“ prolomil její rozjímání Jindříšek odnaproti.

„Ale ty jelimánku. Měsíc? Tam nic není.“ Nicméně zaváhala. „A víš ty, kluku, co? Aspoň tu 

Lunu obkroužím. Stejně to zvládli u Verna. Radši ale na ní nepřistanu.“

Na to soused povídá: „Nevadí.Smím letět taky?“

Tušila, že to nepůjde, a odpovědně vrtěla hlavou. Jindra řekl: „Tak já se budu aspoň koukat 

dalekohledem, babi.“ Skočil si pro stavebnici Optik. Alena už zatím rozdělovala mobilem 

úkoly a její pokyny se vzápětí stávaly i zhmotněním jejích snů. A dle jednoho z babiččiných 

plánů rašila a rostla v nedaleké a mocně dýmající továrně raketa. Sice ji nepůjde řídit ze 

Země, ale to bude dobře: Alena nikdy nechtěla být řízena. Ani z Houstonu, ani odjinud. I 

proto se kdysi rozvedla. A teď byla sama i stará, ale kdož ví. Možná se všechno převrátí. 

Uvidíme. To si říkala. A dva měsíce nato seděla upoutána v srdci rakety. „Startujeme.“ 

Představovala neokoralé srdce kosmické lodi. Bylo pondělí, deset dopoledne a jí zalehlo v 

uších, nicméně rachot Alenku nelekal. „Pomáhej mi Pánbů,“ šeptla. „A pa, Zemino.“ Mířila k 



Měsíci. Tím letem skutečně mládla. Uplynuly už dvě hodiny.Tu něco bliklo a zatmělo se. 

Luna zmizela. Propána! A co jsi zač, divná planetko?Nejsi náhodou druhým měsícem Země?

To ji taky napadlo. Rovněž o tom slyšela. V sedmdesátých letech byly skutečně detekovány 

dva další měsíce Země, byť krajně mrňavé, hm, a tohle bude jeden takový. S klidem Buddhy 

pozorovala blížícího se obra (protože proti pozemské raketě je i mrňavý měsíc obrem) a 

překvapil ji zelenavý nádech tamních krajin.Jaká tam asi bují vegetace? Pokusila se přece 

přistát a pouhé oblety by Aleně k omlazení dozajista nestačily, jak náhle pochopila.

Přistání nebyl jednoduchý manévr. Ale vyšel. S odřenými ušisky, ale dosedla na louku.

„Na mou duši, tráva!“ zamumlala. „Dokonce mlíčí. Les i džungle, saprlote.“ Podobně si až 

dosud představovala Venuši, ale okolo nekvetla žádná planeta lásek. Skutečně se jednalo o 

jeden z tří pozemských měsíců a nikdo tu ještě nikdy nepřistál. Až Alenina kosmická loď. 

Měla šest kulatých oken, i přistoupila k nejbližšímu. Napjatě vykukovala. Nezapochybovala 

ani na sekundu: „Druhohory.“ Jako by se vrátila časem, vůkol se táhly neproniknutelné lány 

přesliček a plavuní. „No, má poklona, pane Randák. A je tu určitě dýchatelno.“ A bylo. 

Vystoupila. Nahá ne, ale žádný skafandr. Hrdě se procházela okolo vztyčené rakety, ale tu 

vyšel z křovin ladný Stegosaurus; identifikovala jej podle hřbetních štítů. Dívali se na sebe, 

on se rozeřval, ale sotva zmlkl, zmizel. Přesto Alenkou otočil jako na obrtlíku. „Jistota je 

jistota!“ vběhla do lodi pro dva revolvery. Chápala koneckonců závažnost mise a stále stejně 

osaměle si vyšlápla na výzkumnou výpravu. Nevycházela z údivu.

Připadala si jako v pohádce. Co chvíli přes cestu přecházely nejroztodivnější příšery, i když 

naštěstí býložravé. A heleme, támhle se vyhřívá Edaphosaurus. Přišla k jeho jezeru a nazvala 

je nikoli Saurovým, nýbrž Jindrovým. „Nebo je to moře?“ Neviděla totiž protější břeh. Ale 

voda připomínala křišťál a nebyla slaná. Alenka totiž poklekla a pila z dlaní. Tu se jí zmocnila

tíseň. Když vzhlédla, spatřila nad onou „živou vodou“ spodní kus brontosauří nohy. Ani sama

nechápala následnou rychlost, s níž se zavrtala pod písek pláže. Asi to nebyl nejchytřejší 

nápad, nicméně gigant ji překročil; vnořil se do vod. I brontosauři se tedy koupali.

Tenhle už rozrážel hladinu. Vyhrabala ještě nějaké kosti, ale zase je zahodila a hledala raketu.

Chtěla domů. Prodírala se křovisky, dokud nestála na louce. Ouha. Na kamenech se - jako 

obří čolek - slunil veleještěr. Tyranosaurus! A vstup do kosmické lodi zel jen tři metry od jeho

čenichu.

Vzpomněla na fotoaparát. Cvak! Vyfotila JEN VLASTNÍ SEN? Kdo ví. To se ukáže ráno.

Sen asi nelze zvěčnit. „Anebo ano?“



Megastvůra spala. Stárla. Alenka naopak mládla a Jindra zrovna zaostřoval dalekohled. Tam  

na Měsíci něco uviděl. Ano. Ano. Vlajku. A plížící se ženu.

Alena se totiž propracovávala vysokou travou k lodi. 

Jenže nozdry draka se hnuly. Ucítil pach ženy, procital a „peklo, dobrý den. Ty ses 

probudilo“. Vztyčil se. Spatřiv Alenu, už k ní mířil. Pozemšťanka vyskočila, ale jako by 

ochrnula. I tak couvala, jenže jako ve zpomaleném filmu, a něco uvnitř ní prasklo. Přidala 

ještě do kroku, už zcela mladě. Jenže zrychlil taky netvor. Cvakal čelistmi. I když Alenka 

umírala hrůzou, uměla se přece odlepit od země, a tak se dala na zběsilý úprk.

Taky veleještěr se rozběhl. Duněl. Ona vlétla do náruče lesa, v zádech ale cítila smrdutý dech.

Slyšela klapání zubů a zvolala: „Kéž jsem mladá a v loutkovém divadle.“

Řvaní neustávalo. Napínala svaly. Kolos byl jen pět metrů za ní, když se otočila. „Prr! 

Střílím!“

I on stanul. Ryčel. Jeho zuby v klapajících čelistech zářily. Klesl. Kosmonautka omdlela.

Jak dlouho ležela v mrákotách? Sen čas neměří. Ale náhle ucítila, že se cosi dotýká jejího 

spánku. Vzápětí spatřila tak dvacet metrů dlouhého, zcela zeleného hada, z jehož chřtánu 

rytmicky vyskakoval oranžový jazyk. Ten tvor ji hypnotizoval, a to daleko úspěšněji než 

jakákoli předchozí potvora. Nacházím se, to je teď jasné, na Měsíci hypnotického pravěku, 

došlo Aleně. Změní mě. Možná. Až v poslední chvíli se vzpamatovala a ranou šavle (v 

podobných příbězích, o jaký se pokouším, se taky o šavli předtím ani jednou nemluví) bestii 

uťala hlavu.Mrtvá schránka démona, který byl tím prastarým hadem, začala klouzat větvemi 

(jak zlověstné) a žuchla do kapradí. A nebývá tomu jinak: příslušníci lidstva vždy někam 

přiletí… a již kosí. I kdyby měla téci „zelená krev démonů“.

A babička? Vidím ji. Čeká u široké řeky a na protějším břehu se k jejímu překvapení pasou 

srstnatí nosorožci. „Třetihory?Občas i Prvohory,“ říká si. „Aha. Éry tu existují v symbióze. 

Naráz.“

Poblíž ležel kmen. Když se doň opřela, skulil se do proudu. Nasedla, do větve se opírala jako 

do vesla. Už byla uprostřed, ale hladina se divně rozvlnil. Mosasaurus. Nejinak se jmenoval 

tvor, který kdysi vegetoval i na Zemi a poněkud připomínal krokodýla. Měl jedenáct metrů a 

nyní tu klapal čelistmi takřka jako pouťová lochneska. Nebyl pro mír a soužití.Skočil po 

Alence. Dobrá polovina jejího improvizovaného plavidla zmizela pod ním a vodou. Ohyzdné 

slizké tělo se k ní blížilo po kornatém kmeni. Sekla větví, ale jen svou vizi rozdráždila. 



Zamířila revolver, jenže kulky sjížděly po krunýři. Pak dostala nápad - a vpálila smršť kulí do

jeho tlamy. Zmizel v toku.

Alena doveslovala ke břehu a otřepala se u jednoho z nosorožců. Klidně se dokonce otřela 

jeho srstí. Hle, vše se nějak zklidnilo. Fotila. Dokonce přistoupila k ozdravnému nosorožcovu 

rohu. Sáhla si a paží něco energetického teklo do srdce; ale pravěký kopytník se náhle 

rozzuřil. Předvedla mu tedy ladnou šipku do řeky i kraula. Navzdory třiadevadesáti křížkům 

doplavala k původnímu břehu. 

„Stálo tohle za překročení Rubikonu?“ ptala se ze snů a slyšela Jindru: „Stálo.“

Teprve se zahleděla na ohromnou Zem. Tam konečně uzřela odlesk čočky dětského 

dalekohledu, i věděla: „Nejsem sama.“ Zem jí mile visela nad hlavou jako kotouč, ba míč. 

„Vrátím se?“

Náhle pochopila, že voda ve zdejší řece je opravdu živá.

Ještě jednou se v ní proto vyráchala, ale něco se opět blížilo ode dna - a ponorka to nebyla. 

„Sbohem!“ vykřikla Alena. Dodala: „Mladý živote, dobrý den.“

Crčelo to z ní, ale šla k lodi vzpřímena jako stepní žirafa a prvně si pochvalovala, jak ten 

modul v továrně krásně natřeli. Zpola červeně, zpola žlutě. „Spánembohem, můj měsíčku!“ 

nasedla a odstartovala. A Zem? Jak víte, naše planeta je na pohled moc krásná. Teď zastírala 

kus temného kosmu nad Alenkou a netrvalo dlouho a soukromá astronautka přistála na jedné 

mýtině poblíž Plzně. A sotva dosedla do šťovíků, uvědomila si: „Je mi zase osm.“

Což je věk, kdy mají děti dinosaury nejradši



Kapitola devátá: Ó, ten báječný dětský svět

 „Ale když Wendy zůstane ležet tady, umře," řekl Ťapalka. „Musíme okolo ní postavit 

domeček!" odpověděl mu Petr Pan.

Sir James Matthew Barrie

Bylo po dešti, vůkol jsme viděli pod tíhou kapek skloněná stébla a hromady vysekaného roští,

které v parku nedávno začali mýtit. Vynořilo se slunce a v ústrety se mu otevíraly květy 

sedmikráskového moře. Nastal čas chudobkového vína, to pampeliškové víno mělo teprve 

přijít a vyzdobit louky žlutou barvou.

Po vlhkých kmíncích keřů stoupaly k nebi berušky, kdesi nahoře ve stráni, až u pavilónů, 

halasily děti a celé mateřské školky jako by se do Kynžvartu sestěhovaly z Čech. Ani jediný 

dospělý hlas jsem nezaslechl. Divné? Ideální! V ráji dětství jsme se octli, i když park tady na 

svazích dole byl po dešti zvláštně prázdný. Barevné lavičky zůstávaly opuštěné a Lorenc nás 

vedl s komickou důstojností napříč přes pískem vysypané cestičky a nedbal obrubníků, nedbal

na haldy kořenů a větví, které kdosi barbarsky osekal. Lorenc nás vedl níž a níž, daleko od 

lidských hlasů, až se stal terén pod podrážkami docela neschůdným. Tady už nebyl park. 

Vlevo jen bolševník, napravo rostl fantastický Panův háj a zvláštní mlčení panovalo uprostřed

větvoví. Najednou nebylo nikam vidět, všichni tři jsme se potichu propadali do vegetace. Jen 

schnoucí haluze praštěly pod botami a džungle natahovala zelená chapadla po našich uších a 

nosech. A přece jsme mezitím neučinili víc než pár kroků od čisťounce upravených stezek 

civilizace. Už jsem neměl pochyb, existoval předěl. Náhlý, i když nenápadný. Hranice světů.

„Že to TADY DOLE nikdo neuklízí?" broukla zasmušile Ivana, když ji žahla obludná 

kopřiva.

„A ty bys tu stála o dospělý vrahy se sekyrami?" zvedl Lorenc obočí bojovně.

„Snad ani ne."

„No, tak vidíš. A jsi v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les," zasmál se důležitě. „Jestli to

nevíš, v rezervacích a parcích se nesmí s ničím hýbat, padni, ty strome jeden, kam padni, a 

shnij si, jeho kmeni, kde chceš."

„Aha," řekla Ivana.

„Pozor!"

Dva stíny se hnuly v bezu vlevo. Mizely, mihly se, opět zmizely. S nimi dvě vztyčená kopí.



Nejednalo se o vidinu a skočil jsem k Ivaně skoro jako nějaký ten Lancelot ke Guinevře (jak 

by se vyjádřil poetický patetik). Jenže Lorenc zůstal klidný. Hlesl: „Klid. To bude jen 

Hazardista. Nebo spíš Hazardista s Vilemínem." Utvořil z dlaní mušli, přitiskl ji k ústům: 

„Tady Kara Ben Nemsi. Skloňte zbraně, pánové, skloňte zbraně."

„Tak jo! - Ale co zač jsou ti dva cizáci?" syklo křoví.

„Nejsou cizí. Akorát noví. A nepřišli se prát." Při jeho slovech jsem si chtě nechtě opět 

vybavil Lorencova dvojníka z reálného světa. Hm, pár jich ode mě schytal. Ale právem, 

ničema. Za obtěžování Ivany. Zíral jsem do křoví. Chvíli panovalo ticho. Pak z houští 

ostražitě juklo to prazvláštní duo příšerně ušmudlaných obličejů. Z lopuchu se k nám škrábali 

dva srdnatí kluci. „Kam si to sypete, Lorenci?" optal se první poněkud upjatě a snad i 

povýšeně.

„Kam asi? Do osikovýho bunkru."

„Aha. No. Jasně!" Kluk vypadal s lukem a šípy jako malý Robin Hood a jeho pohled bez 

přestání jezdil po bachratých korunách javorů všude nad námi, jako by se odsud mohlo 

každou vteřinou snést jakési zlo.

Druhého chlapce zřejmě poutalo spíše Ivanino zebří triko. „Co ta holka?" zamrmlal 

zakaboněně. Silný, ale hodně hubený. Úplná tyčka.

„Ta je s námi, Hazardisto," uklidnil jej Lorenc sebevědomě a královsky. Všichni jsme se 

navzájem obřadně představovali a kluci z lopuchu šli dál s námi.

„To se teprve prověří, zač ti dva vetřelci stojej!" ušklíbl se Hazardista a dál si nás schválně 

nevšímal. To ani Vilemín, který zíral do korun. Drali jsme se měňavou džunglí bolševníku 

coby zuřivci. „Bacha, je prudce jedovatý," varoval nás Lorenc jen tak mimochodem.

„Víme," odsekla Ivana dotčeně. „Jen už chvilinku doufám, že nemáte bunkr zbudovaný 

v něm."

„Žádný strachy. Ten je z větví," ujistil ji suše Hazardista a začal si pískat veselou písničku. 

Její melodie mi byla povědomá. Šli jsme tím pekelným šerem dost dlouho, ale pak jsme 

přeskočili tři padlé smrky (obřích rozměrů) a hle, z posledního vyrůstala útlá břízka.

Uzounká stezička pokračovala strašlivě hustým keřem a osmkrát anebo devětkrát se křivolace

stáčela. Na konci těch černočerných, temných serpentin shupl Lorenc do divného, šedavého 

kráteru. Na jeho dně se válely omšelé cihly, prkýnka, hřebíky, staré, otlučené nádobí. Tam 



dole, v boku kráteru zela okrouhlá díra. Zrovinka tou jsme prolezli a fíha, rázem jsme stáli v 

plném slunci.

Jako by nás oslepil výbuch nekonečného prostoru. Vyšli jsme z podzemí na malou, přírodní 

terásku vrytou hluboko do stráně. „Moc hezký místo," povídá Ivana. Všude tam voněla tráva 

a stráň sice příkrá jako střecha, ale šlo se přece zachytávat stromů, takže jsme nespadli. 

Podobné místo jsem si z dětství pamatoval i ze stráně nad Úslavou, nad níž stojí románská 

rotunda.

Ivanu jsem zachytil a lulejme, ukrutánsky čistě prosekanou dírou ve větvích se před námi 

rozvíral fascinující výhled do dálav. Ba hrozitánských dálav, nejvzdálenějších rovin. 

Stanoviště přitom ze všech stran zůstalo báječně maskováno listím.

„Tak, a jsme doma," povídá Lorenc lapidárně. Vilemín s Hazardistou se zničehonic 

bezstarostně vrhli na ohebné kmínky nejbližších olší a soukali se po nich vzhůru jako dvě 

šťastné housenky. Zpod vrcholků s výskotem sjížděli. Sám nechápu, proč jsme je s Ivanou 

okamžitě napodobili. Ó, jak jsem však byl nemotorný. Zato jí to šlo. Páni. Hotová 

horolezkyně. Rovněž tím si vydobyla Hazardistovo uznání, a jak jsem postřehl, i jistý 

Lorencův obdiv.

„Někdy jí říkám Zebro; jen tak z legrace," poznamenal jsem s pauzou z výše osiky směrem 

k olši. Lorenc se nahoře usmál. Hráli jsme si ve větvích a v duchu v Africe. Z chvějících se 

vrcholků jsme měli výhled předaleko do kraje. A Kynžvart sám?

Leží zpola na boku Slavkovské hory, a tak je odsud vidět hezky daleko, to vám tedy povím. 

Připadalo mi, že do celých Čech.

Před mnoha lety, přesněji řečeno „až“ ve svém dětství, jsem kupodivu podobné výhledy 

nevnímal. 

Teď ano. Ale téhož nedostatku pozornosti (typickému pro dětskost?) jsem si překvapeně 

všiml u Lorence, Hazardisty a Vilemína. Ach jo! A v čem to jen vězí?

Aha, už chápu. Už vím. Prostě jde o BÁJEČNÝ DĚTSKÝ SVĚT.

Je často mikrosvětem. Tím uzavřeným jaksi do klubíčka. Mrňaví kluci jako by nosili spíš 

brejle na blízko než brejle na dálku. Znají každý pupen a pamatují každou větývku, ale k 

obzoru, k obzoru nemrknou. Leda náhodou. Omylem. A málokdy. A když, všechny širší 

rozhledy hned totálně zapomenou. Jsou ukrutně soustředěni na války, zaujati jen sami sebou a

k tomu vylepšováním chýše pod stromy. Skoro jako nějací autisté. Hm. A také my dva s 



Ivanou brzy přijmeme podobné vnímání, nejspíš, a tu hru, uvědomil jsem si. A skutečně. Po 

chvíli nás ani již nenapadlo natahovat krky k dálavám. A proč taky? Co kdekoli venku vlastně 

mohlo být lepšího?

Škaredá železnice, ta odvážející sny do spaloven reálného světa?

Nestál jsem o její drsné pravdy. Ani o pranice s vlastním sokem. A vlastně už ani ne o 

demokracii. Protože tady a teď… Aspoň na chvíli dejme vale všem a povězme světu: „Ne!“

Hlasujme přitom všemi deseti pro království. Ó, ano. „Zaryju se tu radši jako krtek do 

doupěte, než se probudit!“ Schoulím se tady moc pěkně a hezky do klubíčka, asi jako ježek, a 

jen s přáteli. Sami uprostřed ostrova Kynžvart. A až se ráno rozbalím, budu si s Ivanou a 

Lorencem dál hrát a hrát. Se ostatními zde taky. Ale co když Ivana takový život odmítne?

Lekl jsem se. Kéž neodmítá! Kéž svolí!

Kéž i holky jsou k něčemu – a touží po něčem podobném. Pokukoval jsem po ní zasněně. Ale 

co to provádí?

Činila se. Což i ostatní. Pilně jsme zpevňovali střechu Osikového bunkru šťavnatými 

haluzemi. A pro ne? Co kdyby Kober znova zamručel?

Prácička, práce, jistě, ale všichni se překonávali. Vilemín dokonce odněkud přitáhl kus igelitu 

a Hazardista vyštrachal pneumatiku. „Ta bude senzační k posezení po práci" volal. A vše 

probíhalo jaksi až moc báječně, inu, uplněfoglarovské rojení.

Přičemž veškerenstvu vládla žlutá a my spolupracovali „hezky česky" i jako praví, a totiž 

Sekorovi mravenci. A byli jsme šťastni. 

Kapitola desátá: Dotek hrůzy

Smutek je ŽLUTÝ a šesticípý jako hvězda.

Ladislav Fuks

Později odpoledne, když ze mě již pot jen lil, zatahal mě Lorenc v plné práci za rukáv: „Ivane,

chceš něco ukázat?"

„A co?"

 Táhl mě beze slova do křoví a po další z milionu tajných pěšin. Šli jsme spolu dál a dál a 

propadali se stále hloub do zeleného příšeří lesní studny. Dýchala skrytým životem a já byl 

zhypnotizován, asi jako prve na rybniční hrázi... A propána, co to tu dělám? A proč tak bez 

přestání? Ptal jsem se sám sebe užasle. A co jsem prováděl?



Kráčel po svazích Kynžvartu. Svého, po vrstevnici. Za Lorencem.

Jednou jsme překročili cestičku z bílého křemene, ale ani tady a nikde jinde nepotkali živou 

duši. Lorenc zatočil. Vedl mě kamsi do šera a svahem dolů, šikmo stráněmi, přes valící se 

potoky, po vratkých můstcích, mezi obrovskou vahou trav i vlnami vody promývanou ostřicí, 

ve které jsme se úplně ztráceli. My, dva bezbranní pulci v močálu zadržovaném dětskou 

přehrádkou. Prazvláštně pokroucené borovice blatky nazýval lesními šotky a další a další 

vjemy dětství mi vyplouvaly z paměti; monománie sílila a mé oči ulpívaly na stále 

drobnějších detailech terénu. Tak jako v dětství, tak jako v dětství. Jako do dětství se vrátilo 

mé tělo a vracela se tam setrvačně a tělem strhávaná duše. A pak? 

Přišel šerý hvozd a celý byl ze zpráchnivělých, zčernalých smrků. Děsivá proluka se zaskvěla 

před špičkami našich bot. Hrob? Ne. Podlouhlá, černá nádrž, ale úplně bez vody. Jen bahno, 

jen ono. Strnulé, svraštělé. Po špičkách jsme se kradli k vrcholu zrezivělého žebříku. Vyčníval

ven z rakve.

„Všecko tu tak báječně pustne," pochvaloval si Lorenc zasněně. „Dokonce i hodně paláců tam

nahoře už je dneska prázdných.“

„A jak to poznáš, zlodějíčku jeden?“

„Podle vytřískaných oken, samozřejmě. Dospělí asi nemají peníze, nebo co, a tak paláce 

nechali napospas svlačci. Ale jsou to, Ivane, přece obrovské, krásné, prázdné domy... 

S bazény. Věřil bys?"

Pokrčil jsem lhostejně rameny. 

Všiml jsem si už toho, že o samotě se mnou Lorenc mluví daleko vážněji než mezi kluky, kde

se většinou odvažoval jen žertovat. Tady důsledně probíral tento svět. Ne, tak jsem Lorence 

dosud neznal, a došlo mi, co má na svá léta už rozumu a rozvahy. „Nezdáš se,“ povídám.

Poněvadž nebyl jen Petrem Panem - z odpoledního šplhání po stromech. V koutě jsem v něm 

opravdu uviděl i krále Kynžvartu. Krále ve žluti. A nebe hbitě zastřelo další Koberovo mračno

a vše tu patřilo i dalšímu z vládců, Velkému Bohu Panovi.

Stáli jsme s Lorencem pod větvemi v hrozivém tichu a přímo u nevyloupeného doposud 

hrobu, který snad, kdopak ví, býval bazénem. A běda, běda, běda, dalo se tu leda šeptat. 

Matné zlo sálalo z podzemí, a kdož ví, „třeba peklo existuje“, pomyslil jsem si stísněně.



Mouchy okolo zničehonic strašlivě bzučely a jejich Pán nebude vězet hluboko, blesklo mnou. 

Brr, a tohle? Mršina? Proč jsem tak sám – a kam se poděl Lorenc? Aha.

Sestupoval po žebříku k ohyzdně svrasklému dnu rakve. Já to sledoval. Bahno na dně bazénu 

se mu šklíbilo v ústrety jako odporně odulá tvář, nejpitvornější obličejík plný zloby, a v jednu 

chvíli jsem vykřikl. „U-á!“

„Neboj!" opáčilo cosi dutě z hloubi. „Neslízám sem do hrobu světa poprvé..."

Udělal jsem ještě krok… a shlížel přes okraj. Lorenc dole přeskakoval jako kamzík z kamene 

na kámen a ani jedna jeho mokasína se bahna nedotkla. Balvany pod jeho patami připadaly mi

náhle jako z krokodýlí kůže. Jeden byl zdáli jako někdejší Ivanina kabelka. Ó, jak líně 

vyčuhují mezi lačnými tůněmi uchystanými vsát a pohltit a pohřbít cokoli a každého!

Lorenc skočil. Skočil z posledního kamene na kterýsi shnilý špalek a ze špalku na mechem 

potaženou pneumatiku. Spár černé větve trčel z bahna hned vedle. Jakási mršina až nahoře u 

mě disponovala kly! Snad zbytek divočáka?

A co ještě za listy čeká? Náhle…

Zalila mě hrůza.

Ta, již trumfnete leda bezdůvodným, bláznivým nadšením. Hup! Skočil jsem taky dolů. Za 

Lorencem. Hop, hup, hop! Skákal jsem po kamenech jako on. Ale nejzvláštnější bylo, že i 

tohle žabákovo skákání jako bych už kdysi zažil; jen tu vzpomínku doposud halily jakési 

Koberovy mlha.

A jak taky - po čtvrtstoletí - rozlišit, co se vám o Kynžvartu jen v noci zdálo a co je pravda?

Sny a vzpomínky se podivně prolínají a kombinují a my... Pobíhali jsme s Lorencem 

rozpustile po kamenech. Protože to bylo bezpečné? Naopak. Protože to bylo nebezpečné. 

Blbli jsme, jak to kluci dělávají, a vyblbli bychom se nejspíš za chvíli, jenže tu Lorenc strnul.

„Co je?"

Balancoval na špičkách mokasínů nad ohyzdnou kaluží a ukazoval do bahna. Mrak stále ještě 

zastíral žluté slunce a my dva pod temným nebem svorně hleděli na stopy.

Na šlépěje. Otiskly se tady kdysi (anebo snad před chvílí), ale určitě uprostřed našeho rejdiště.

A byly zde a zíraly. Zíraly na nás tak, jako my dva na ně. Zamrazilo z toho. Odvrátil jsem 

tvář. Na vteřinu. A přes okoralý okraj bazénu jsem spatřil hroty vyprahlých pahýlů 

zpráchnivělého lesa děsu.



Smrky nad námi potichoučku vystupovaly na špičky, jeden po druhém, a pokoušely se 

dohlédnout přes okraj hrobu dolů.

Jako by nás taky pozorovaly. A ne, tady nebyla žádná rozveselená žlutá.

Mrtvé ticho divného kouta světa tísnilo.

Gigantovy stopy v bahně zívaly k nebi.

Což si tudy protlápl cestičku pralesní ještěr? Ještě hlubší hrůza se mě zmocnila. A panika.

„Neboj, Ivane."

„Já... se... nebojím, ale..."

Civěl jsem na hrozné šlépěje po minuty, než mi došla čistá, holá pravda v celé intenzitě.

Na délku měly jistě tři čtvrti metru (tedy něco jako sněžný muž, kdyby okolo stály místo 

smrčí Himálaje) a… „TY STOPY NIKAM NEVEDOU!" zachraptělo mi hluboko v hrdle 

přerývaně a vyprahle a opět se mě zlehýnka dotkla paní Hrůza. Zaplašila altánovou paní 

Viktorku, po jejíž bublinkové minerálce teď moc a moc prahly mé rty, a spásná pagoda parku 

se pojednou zdála od nás dvou tisíce mil: nedostižná a nedostižitelná. V Číně.

Ale Kynžvart nemizel a někde musel zůstat. Každopádně štěbetal školkami plnými dětí a 

jenom… Jen měl i temná místa, jako vše. A možná zrovna tady zelo jedno z míst zla, zde, 

přímo před našima vytřeštěnýma očima. CÁP. CÁP! Jen pár kroků netvora realizovaných po 

houpající se palubě močálu a opět ticho, když už prošel. Tak jsem si to aspoň představil. Jeho 

stopy začínaly i končily v prázdnu a okolo se šklebilo jen bahno s ropuchou v rohu bazénu.

„Co se divíš?" pousmál se Lorenc. „I kvůli tomu jsem tě sem zaved, abych ti tyhle stopy 

ukázal."

Polkl jsem. „Patří Koberovi? Chceš mi nakukat, že Kober existuje?"

„Nejen existuje, i občas vylézá a dokonce za světla: vždycky způsobí hotovou kanonádu, zem 

se třese." A Lorenc se zlověstně pousmál.

„Jsou čerstvé, ty stopy. Jsou docela čerstvé!" vyhrkl jsem zmateně.

„Jasně, proč by nebyli? Vím o nich odvčera."

A mrak potkal mrak. Pak přece sešel ze slunce a my se vyhoupli z té rakve bazénu jako po 

bahenní koupeli a pelášili co zajíci vysokou, vlnící se travou – a jen pryč, jen pryč od 

strašlivého místa hrůz. Utéci děsu - a hrát si zase s ostatními.



Hrát si, zapomenout na veškerou upocenou realitu.

I stalo se.

A Hazardista mě toho dne naučil, jak se bezpečně vyleze až do pozorovacího sedátka pod 

samou špičkou olše.

Kapitola jedenáctá: Sbohem tomu všemu

Ve skutečnosti nemá žádnou podobu. Kamkoli přijde, nechává za sebou celou řadu fiktivních 

Lawrenců.

Robert Graves: Lawrence z Arábie

Nazítří jsme s Ivanou procitli v Osikové chýši. Vilemín alias malý Robin Hood i s lukem byl 

na řadě, aby opatřil něco k snídani, zatímco mně a Ivaně podal Lorenc velitelsky prázdné 

demižony: „Vy dva doneste z Viktorky minerálku pro všechny."

A tak jsme hned zrána a ještě ospalí stoupali spolu s Ivinkou stráněmi k altánu, a když se před

námi bolševník rozestoupil, podivili jsme se, jak podivuhodně oproti včerejšku ožily parky.

„Děti a jen děti," opakovala Ivana zasněně a od první chvíle, kdy děti tam u laviček spatřila, 

se šťastně usmívala. Ostatně mi vždycky připadalo, že spíš než pošťačkou měla být 

vychovatelkou či nějakou zdravotní sestřičkou. 

Pak jsem si stísněně vzpomněl na včerejší naše společné rozhodnutí a situace mě mátla. Jak to

teď je? A ještě si Ivana, i po proměně, dokáže vzpomenout na ty naše skvělé plány?

Třeba i ty s Valérií?

Anebo už neví nic? Každopádně podle mě svižně kráčela a možná, že ještě nedozrála k tomu, 

aby porodila Valérii; možná, že ještě nedozrála a „tady to máš, Lorenci“. Za vše se platí.

Takže se teď Ivana hodila spíš k panenkám a já se neodvážil ani v nejmenším čeřit hladinu 

jejích nynějších snů. A že je má, tomu jsem věřil, když jsem si opakoval: „Kéž se hned tak 

probudíme.“

Taky že ne! A vyběhli jsme stráněmi: jen vzhůru, vzhůru. U Viktorky už stáli ve frontě bujaře

halasící caparti s hrnky a demižony. Jeden po druhém si napouštěli pitivo. Kterousi starou 

babičku s největším z demižonů nakonec přece pustili napřed; ale tu se od pavilonů přivalil 

obtloustlý podnikatel s károu a že prý načepuje rovnou do čtyřiceti kanystrů. Podobné 

rabování vodních zdrojů jsem z dětství věru nepamatoval. Vyžírka! Chce tu minerálku snad 

prodávat?



Postavili jsme se s Ivanou za černovlasou zdravotní sestru, která sem děti přivedla, a po chvíli

jsem tuto spanilou vůdkyni ostýchavě pozdravil. Jen mechanicky odpověděla: s vlastní 

školkou měla už tak dost starostí. Nehodlala přibírat dva mrňousky neboli nás a 

předpokládala, že tu někde máme rodiče. Dělala svou práci, a to zaujatě, a zároveň pořád 

trochu zmateně. Líbila se mi, to ano, ale líbila se mi jinak, než kdybych byl ještě dospělý.

A vlastně totéž se mi už krátce předtím přihodilo s Ivanou. Ale kdysi, v dospělém světě to 

proběhlo jinak, a než jsem se do Ivany opravdově zamiloval, kupodivu mě odrazovaly některé

její nedostatky. Potkával jsem ji v zaměstnání a to, že se mi nelíbí, jsem dokonce kvitoval s 

uspokojením. Pak se však něco stalo, došlo k chvíli, od které jsem Zebru měl rád, v onom 

momentě se staly v mých očích i z jejích nečetných záporů klady a zničehonic jsem jí v duchu

pošetile říkal: „Budu tvé chyby až do smrti pusinkovat: toaby ti došlo, že s pravými chybami 

nikdy nic společného neměly.“

Prohlížel jsem si dospělou opatrovatelku a jako bych stejnou pamatoval z dětství.  „Bydleli 

jsme s rodiči a babičkou tamhle v DOMĚ SESTER,"ukázal jsem nostalgicky skrz okrasnou 

mříž altánu dolů k potoku, v kterém jsme si včera tak báječně vyhráli. Za červeným můstkem 

zářila z nejzelenější trávy bachratá, podivuhodně žlutá budova s asfaltovanou terasou. „A 

věříš mi, lásko, že ten barák tenkrát vypadal skoro jako dnes?“

„Jistě má novou omítku."

„Leda tak.“

Pokukovala dál po zlobících dětech, které se staly našimi vrstevníky. „Mrkla by ses tam se 

mnou, prosím?" zatahal jsem ji za triko. „Jenom seběhneme."

„Proč ne. Načepuju minerálku a můžem jít." Chvíli nato jsme ruku v ruce seskakovali zrovna 

z těch pískových terásek, přes které jsem kdysi létal na kouzloběžce. 

Tu nám za zády zadrnčela tětiva. Vilemín i s lukem?

Ohlédl jsem se a strhl Ivanu do trávy. Byl to z kopce svištící Hazardista, jen se kolem nás 

mihl. Kolo zvonivě nadskakovalo, řítilo se strání a hluboko dole zabrzdil týmž stylem, jakého 

jsem i já kdysi užíval. Jen dva decimetry chyběly a hazardér si rozmázl nos o stěnu mé 

někdejší ozdravovny. Nestalo se, nezahálel ani vteřinu a už se opět atleticky opíral do pedálů. 

Stoupal k nám a my nečekali… a seběhli.

Praha, stojí na modré ceduli z boku ozdravovny. Z dvoukřídlých dveří jsem kdysi vybíhal na 

čerstvý slavkovský vzduch, pod pálící sluníčko Kynžvartu a za dobrodružstvím. Je to ještě 



pravda? Zoufale jsem vzpomínal, stejně zoufale snil. Jak jen já býval bezstarostně šťastný. 

Tenkrát.

„Tak tady jste bydleli?" řekla Ivana. Už jsem jí o tom vyprávěl ráno ve vlaku.

„Ano. S Evou, svou sestrou, a rodiči. S babičkou – a byli hodní. Sestře ovšem byly teprve tři a

napřesrok čtyři, a tak si dnes na Kynžvart moc nepamatuje. Ji by tím pádem ani nemělo cenu 

sem brát, řekl bych."

„A u mě to cenu mělo? Proč mlčíš? U mě to má cenu?"

Váhal jsem a z podzemní chodby jsme vyšli omládlí, toť fakt, a nebýt snu, že jsme tu dětmi, 

rozhlížíme se nejspíš nyní po překrásných stráních unaveně dospělýma očima. Nebo ne?

Ivana se dál vyptávala na Evu a ožila a svěřila se mi, jak jí včera při hraní chyběla jakákoli 

přítelkyně. „Protože, hm, samí kluci. V Lorencově partě. Hrajete si, to ti povím, povětšinou 

pěkně ulítle."

Aniž jsem příliš vnímal, co říká, obcházel jsem omámeně dávný svůj dětský palác, kde s námi

přebývaly zdravotní sestry, a aniž bych se snažil, narážel jsem všude v Kynžvartu na 

vzpomínky. Na každičkém kroku, na jednu za druhou. Tím taky pučela a rostla má závrať. A 

pak… To přece… Má terasa. Okouzlen jsem vnímal terasu DOMU SESTER, byla zde zrovna

jako před lety a dokonce i její bulkami rozvlněný asfalt, pod kterým se dle mých představ 

dodnes tlačil tentýž plevel. Co se ve mně jen promítalo procitajících obrazů! Díval jsem se. 

Jak často tudy tenkrát kodrcala kola tříkolky, ach, musím se šťastně smát. Co jen jsem se 

nakroužil, nacouval po široširém letišti. Jak obrovským, ideálním polem se mi terasa stávala 

pro spanilé jízdy. A ta závratná výšina za její hranou. Metr a půl do propasti zelené zahrady. 

Ta dodnes přetékala bujnou vegetací. Vzpažil jsem a lapil dlaněmi zábradlí. Hop a hle, stojím 

na starém asfaltu s bulkami. Skok jako nic a já za starých časů. Jen je dnes vše menší a není 

už tenhle asfalt skvěle prohřátý, tak jako v čase tehdejších prázdnin. Jen chudobkové víno 

voní ze ZAHRAD TISÍCE A JEDNÉ NOCI a jen ona vůně mi připomněla intenzitu, s níž 

jsem tenkrát dokázal vnímat každý sebemenší detail světa, aniž bych vzhlédl k obzoru.

Vše se mi vrátilo a koukejme, začínám opět vnímat jako kluk. Veškerými póry zase 

vstřebávám mystické sálání slavkovských svahů a zázrak vrozeného magnetismu hory. 

Rozhlédl jsem se majetnicky. Stejně majetnicky jako Lorenc. K jihu sklopená střecha 

Kynžvartu mi bezostyšně předváděla obnažené stráně mého dětství. V duchu jsem opět pod 

nohama cítil vonné drny a zase hrály harfy. Smíchy. Veškeré odstíny zelené se spojily, ale 

prvořadě odstíny žluté. Žluť byla hlavní a mnozí dole, tam pod Slavkovem, tam v rovinách 



reality, o mé nejniternější oáze plné minerálky ani potuchy nemají. Nebožáci, co si nenajdou 

čas, aby vnímali sny vlastního dětství. Už jsou změněni a zoufale dospělí. Dole, tam na 

bitevní pláni života okorávají, zatímco tady vládne mír. Ne? 

Kdo z těch dospělých tam v rovinách kdy doopravdypochopí nutnost návratu?

Potřebu navazování zpřetrhaných nití?

Kontinuity s dětstvím?

Kdo? Většinou zapomněli na bezprostřednost a upřímnost. Co jim taky zbývá, když se jen 

mechanicky perou o živobytí? Kanárkově žlutý Kynžvart nemají a on se v mé osvobozené 

fantazii zvolna kolíbal na háčku až někde u samého sedmého nebe, jeho bran. V oparu žily 

hlavně děti a hrály si, zatímco tizdola byli zaneprázdněni starostmi a každodenním pachtěním 

se. Jsme nahoře, oni tam, ale jsme vážně víc?

Dole jsou každopádně denně sžíráni vášněmi a ždímáni realitou. Motající se, slepí chrousti 

v krabičce světa a nikdo nenachází skutečný smysl. Jak jen to řekl klasik? Už není důležité nic

z toho, co se ti přihodí po dvanáctém roce života. A kdož ví, ale ODSUD 

Z KRÁLOVSKÉHO VRCHU VŠECH DĚCEK jsem to vše viděl, pochopil; a při pohledu 

z téhle perspektivy do propasti světa byla dospělost jen rádoby demokratická. A viděl jsem do

dálav a svět ležel pode mnou v dlani a z kynžvartské stráně se snad daly přehlédnout celé 

Čechy, i stál jsem na terase hlavního z žlutých paláců (které jsem Ivaně už ráno nadšeně 

ukazoval z vlaku) a byl fascinován tím výhledem. Až příliš často mívají dospělí vlčí mhu, 

zatímco děti opravdu málokdy vzhlédnou k nebi. Civí si leda pod nohy, takže malí kluci 

detailně vidí křemínky v proudu potoka i drobnokresbu na dlažební kostce. Znají tajnosti zpod

kanálových mřížek a schody z písku a sesviští těmi schody na koloběžce jako kaskadéři, 

cestička parkem jim je silnicí. Jenže...

Skutečně děti zvedají oči málokdy?

Opravdu tak sporadicky zaostřují pirátské dalekohledy v dál?

A vážně se bojí reálných výhledů, podobně jako já?

Jistě jsem tady pravdu neznal a nic navíc nebylo možné zobecňovat. Ani Kynžvart. Stal se 

přesto světem v malém, anebo mi aspoň takový připadal, a nic není samozřejmé, jen jedno. 

Ty lázně pro mě jednou provždy zůstanou nesmírné, široširé, jiné. Už vždy se mi, když tam 

přijedu, budou jevit neskutečně rozložitě, spletitě a tajuplně. Aby taky ne, vždyť jsem tu 

potkal tolik divů; vždyť si nic nenamlouvám. Jako bych tu kdysi šťastně prožil celé desítky 



životů. Ale přesto mi zbývají ke zkoumání Himálaje neohmataného, neprobádaného. To mě 

ještě čeká. To počkalo. Stál jsem, snil s otevřenýma očima. Denní snění, jehož následkem 

bych málem zapomněl i na Ivanu, a znovu a znovu jsem viděl sám sebe, jak se vrtím a 

popojíždím po báječné terase.

Tehdy ovšem asfalt srpnově sálal, asi jako pálící plotna, a já se neobratně vyhýbal rozměklým

místům a přes řídítka vnímal jeho kouzelné hrbolky. Pořád a pořád jsem se díval dolů a 

nanejvýš na spodní partii zábradlí a skrze to zábradlí do mé a sestřiny společné skrýše v 

listnaté koruně kulatého javoru. Nikam výš, nikam dál jsem nevzhlížel. Tenkrát ne.

A tedy zúžený horizont? Ano. Ideálně. Nebo se snad nejednalo se o to neúžasnější doupě pro 

zranitelné? O doupě umístěné dostatečně daleko od hlučícího davu? Dětství - dospělost. 

Omezené obzory - výhledy do krajů. A znamená méně víc?

I surrealista vždy rád zavírá jedno oko! Jsem vážně zase kluk? Anebo to je pouze slupka a ve 

mně zůstal zpola dospělý snílek. Někdo, kdo si dospělost nepřipouští záměrně? Prudce jsem 

se otočil. „Ivano.“ Poněkud starostlivě mě pozorovala z hloubi brčálově zelené vegetace pod 

terasou a zkoumala mé zasnění se zájmem až klinickým. „Slez. Musíme zpátky."

„A kam?“

„Za Lorencem."

„Za Lorencem?" zopakoval jsem podezíravě. Ještě pořád mě zlobila vzpomínka na pranici s 

jeho dvojníkem.

„Za kluky," dodala, ač ji naše hry nebraly a nebavily. Stála nevinně a jako by - na rozdíl ode 

mě - zapomněla veškerou dospělou realitu.

Tím lépe, myslil jsem si. I sbohem, upachtěný světe dospělých.

Netížil jsi mě příliš a nebolel, to ne, to jenom někdy; ale i tak ti dám vale. Zůstaň pod 

žlutozelenými stráněmi. Miř dál svou cestou k záhubě a teď už sám, bez nás dvou. Míříme 

bez tebe k lepší výhře. Aspoň já tomu věřím. Sbohem tomu všemu. A v duchu jako bych 

odstrčil závaží. Těžké kyvadlo se zhouplo. V duchu jsem křičel: „Kéž se ke mně už nevrátíš, 

světe, nechci tě. Nechci tě, jsi tíživá minulost.“ Čímž zůstal za mnou a stal se ničím.

Po právu?



Možná. I jenom vysílání televizních zpráv představuje čtyřicet procent propagandy a ostatek 

zbytečností. A tak… Není tím pádem pro Gullivera příjemnější jít na planiny Kynžvartu, které

mu připadají tak obří? „Ach, Kynžvart, Kynžvart, jak to krásně zní.“

Anebo ne, či nejde o bezpečný azyl? Kdo ví! Ač tenhle pěkný azyl nebyl kýmsi stvořen pouze 

pro mě, patřil mi. A i s knížetem Metternichem. Ale zároveň byl třeba Dumasův. Fuksův… 

Škubl jsem sebou, zkoprněle si zíral pod nohy do starého, a přece opět rozměklého asfaltu. 

Ne! Ne! Ano. Jako tehdy!

Zrovna jako tenkrát a při pohledu z tříkolky.

Byly tu. Uprostřed terasy zely čtyři monstrózní, dokonale obtištěné stopy bosých nohou. Jako 

i včera v onom zšeřelém, opuštěném bazénu.

Jako i včera vedly odnikud nikam.

Kapitola dvanáctá: Válečná porada

Patrně už v 15. století měl Rýbrcoul své pevné místo v lidovém povědomí jako horský lesní 

duch. Zpočátku byl považován i za démona větru. Později si ho představovali jako obra, který 

spouští blesky. Nerad slyší své jméno, ale je potěšen, když se mu říká STRÁŽCE POKLADU.

Martin Stejskal: Labyrintem tajemna

„Taky se mi to nelíbí," přitakal zasmušile Lorenc.

V Osikovém bunkru probíhala válečná porada, ale neseděli jsme v indiánském kruhu, nýbrž 

se každý rozložil tak, jak se mu to nejvíc líbilo. Taky Ivana tu byla a naslouchala nám, 

klukům aspoň jedním uchem, zatímco v koutě v poklidu laborovala s hrnci a pánvemi a cosi 

kuchtila.

Robina Hooda připomínající Vilemín opakovaně, nervózně šplhal na hubený osikový kmen a 

opět se zručně spouštěl dolů.

Karásek si jako obvykle něco pochybného čmáral do zápisníku. „A kde zůstal Chlebnikov?" 

Sbor: „Nevíme."

„Nejspíš zase někde v houští skládá verše," povídá Hazardista a rutinně ostřil válečný 

tomahavk. Dvojčata Kočkovic se jako vždycky kočkovala a bylo nás tu víc než včera a 

všichni měli něco na práci, ale všichni mimo Ivany stačili dávat bedlivý pozor na to, co je 

námětem porady.



„To už jsou druhé stopy za pár dní," pokračoval Lorenc a na hlavu si bojovně narazil svérázně

strakatou kšiltovku.

„Takže to může být signál?"

„Předzvěst," hlesl někdo.

„A nejspíš konce světa," dodal Karásek. Slunko nám pražilo na hlavy korunou mohutné jívy a

horečně slibovalo, že tu s námi ještě nějakou chvíli zůstane. A prý: „Nebojte, nepojdu, 

nevyhasnu."

Taky Ivana se mi zdála být (nesedmitečným) sluníčkem a Lorenc ji v jednu chvíli oslovil 

BERUŠKO.

Radili jsme se. Z matných dálav vysoko nad stráněmi k nám doléhal hrkot barevných 

kolotočů. Bylo to ale vůbec možné? Sotva! Jen se mi to zdá.

„Přijela pouť?" To jsem řekl do vánku a představil si, jak se kolotoče bez ustání, zběsile 

otáčejí v obrovských zahradách vzdálených pavilonů.

Nějaké menší tam opravdu svítily. A ještě odjinud zněla tichounce zpívající, skřípějící 

houpačka. Park! Park! Určitě plný dětí, říkal jsem si, a jenom naší Valérie se ani tady 

nedočkáme. Nebo… Copak se neprobudím?

„Každopádně by byla kravina čekat, až Kober první udeří," zaťal Hazardista válečnou sekeru 

do nejbližší osiky a protáhl si dlouhé tělo jako hroznýš. Pohlédl Lorencovi vyzývavě do očí: 

„Takže slyšme tvůj návrh, náš Nemsi."

„Ven s ním," volali.

Po chvíli řekl: „Pojďme tam nahoru do lesů, nejraději hned. Pojďme až dozadu ke Smrkovci. 

Ano, uspořádáme výpravu. Třeba Kobera překvapíme za dne, kdy spí." Zdálo se, že Lorenc 

hovoří nejen Hazardistovi z duše, ale…

„Zcvokl ses?" vyštěkl z vršku jívy nepokojný Vilemín. „Koberův brloh ještě nikdo nenašel. 

Nikdy nikdo."

„To je pravda,“ přitakalo takřka nábožně jedno z dvojčat Kočkových. „Snad ani doupě nemá. 

Koneckonců je duch."

„Ale se zatraceně těžkými botami," nechala se slyšet Ivana od chystaného oběda.

„Kdo ví, zda vůbec někdy spí," dodalo zastřeně druhé dvojče a Lorenc naslouchal všem 

rovným dílem a chmurně si nahoru i dolů roloval rukávy bílé rubášky. Na čele se mu 



vytvořila krátká vráska. „Sekyra, Hazardisto, nestačí!" vyrval jediným trhnutím do kmene 

zaťatý indiánský tomahavk. „To není kloudná výzbroj, kamarýde, a bez výzbroje nás Kober 

pomlátí jak Herodes neviňátka."

„Kdo byl Herodes?"

Debata pokračovala, někdo mě tahal za svetr. Ohlédl jsem se. Ivana. „Jídlo v cajku a vaše 

cancy mě neba," šeptala mučeně. „Hola, Ivánku z Mrazíka, pojď se projít." Pokukovala 

neurčitě i po chrabrém Lorencovi.

„Projít?"

„Pojď dolů do města."

„Do města?" Úplně jsem zapomněl, že tu něco podobného existuje. Tu část lázní jsem dosud 

radši nebral na vědomí. Existovala; městská část Kynžvartu přechází nicméně v lázeňskou 

stejně nepostřehnutelně jako ta lázeňská přejde v džungli trav, v níž je Osiková chýše, ten 

Petrů Panů ráj. A Ivana dál žadonila a mně se z našeho království mezi lidi nechtělo. Něco 

jsem směrem k ní rozčarovaně zahuhňal a myslil si: To jsou fóry, lásko. Ale je jí to podobné.

Zničehonic se mi vybavilo, jak ráda si jako dospělá hrávala na velkou dámu vysokého světa a 

jak toužívala být vyváděna do společnosti, zatímco já byl takřka xenofobní a ještě si paní 

Xenofobii s něhou hýčkal, aniž mi v tom kýmkoli bývalo výrazněji bráněno.

„No tak, půjdem?" tahala mě ta zmije za rukáv.

„Ale proč? Proč, vlastně? Není nám nejlíp mezi dětmi? A vůbec, co když se ve městě 

probudíme?“

Proč pokoušet čerta?

Ale neposlouchala: „Chci do krámů. A vůbec, bude tu jistě nějaká kavárna, nebo si to 

nemyslíš?“ Dál vedla svou.

„Máme to," povídá vtom Hazardista. „Od začátku říkám, že to s novou dvojicí nepůjde." 

Díval se po nás. Ale všichni se na mě a pruhovanou Zebru dívali, a to skrz prsty. „Co jste 

DOOPRAVDY zač?“ ptaly se oči dětí. Odkud jste přišli, vy dva?

„Dost," usadil Lorenc břitce sýčka. „Nedělej si o ně zbytečně starost." Ale měřil si Ivanu taky.

Tak zvláštně se na ni díval. Ukončil válečnou poradu. „Ještě vám řeknu obvyklou pohádku. 

Ale výprava se prozatím odkládá a odteď ať si každý dělá, co chce."



Venuše

V období, kdy byla Alenka ještě holkou a já při smyslech, jsem jednou takhle seděl v její 

půdní hvězdárně a dalekohledem osahával nekonečně vzdálenou planetu Venuši. Tu někdo 

zaklepal na dveře. „Dál?“

Byli to Jindra s Alenou. Jí bylo osm let, jemu deset. Hráli si u něj doma, naproti přes ulici, s 

maketami dopravních značek a nadjezdových křižovatek. Jirka občas dostával od táty drahá 

autíčka, Alenku taky zaujala. Přišli. „Pozoruješ Venuši?“

„Ano, a samozřejmě ne Věstonickou.“

Alena se možná spíše ze slušnosti zeptala: „Jaké jsou tvé názory na tu planetu?“

Jak dotaz padl, okamžitě jsem viděl, nakolik si Cenková připadá mazanější. V posledních 

letech se nicméně obírám myšlenkou, že takřka veškeré děti, než je zkazí školy, jsou chytřejší 

než my, dospělí. Každé zobecnění sice kulhá, nicméně tohle platí v Kamerunu, Čadu, 

Grónsku, na Grenadě, všude.

„Co si o té planetě myslím?“ opakoval jsem se řečnicky. „Podle všeho tam nežijí žádní 

živočichové. Je to jen obrovská, vychladlá skála, omletá jako kámen kosmem, omlácená 

meteority jako šikanovaný zobák na vojně. Tupá rotující koule, jen sám Bůh ví, nač ji stvořil.“

Alenka svraštila čelo. „Podle mě by na Venuši zvířata mohla žít.“

Jindy se ovládám, ale teď jsem zaskřípěl zuby: „Aleno! Jak to můžeš, ty poleno, tak barbarsky

tvrdit? Děláš ze sebe zase už mudrce? Já vím. Sice máš ten největší dalekohled na Zemi, ale 

Venuše je přece stále zahalena hustými mraky.“

„Jistě,“ sykla, „ale mně ta mračna nevadí.“ Ukázala blok s nějakými logaritmy a maticemi. 

„Vypočítala jsem, že na Venuši musí být dýchatelný vzduch!“

„Kyslík? To mě podrž.“

„Můžem se tam hned letět podívat,“ I s Jirkou zmizeli v laboratoři a téhož dne začala stavba 

další její meziplanetární rakety. Jen jednou jsem za nimi zašel, i když mnou lomcovala skrytá 

závist šťastného lempla.„Aleno,“ řekl jsem. „Proč nezadáš práce firmě Baťa nebo komukoli 

do Bruselu? Peněz máš jako šlupek díky všem svým dosavadním objevům! Určitě máš víc 

zlaťáků, než jich v truhle na půdě Vilekulymívala slavná Pipi.“

„Jenomže o fikce knih nejde,“ odsekla. Vždy svá. Poklepala mi po chvíli na hlavu 

francouzským klíčem. „Natož to dát vyrobit Indočíně anebo Korejcům. Spad jsi na šíšu? 



Osobně jsem nepodepsala ani žádné dohody s Čínou.“ Zase zmizeli v laboratoři.Dni ubíhaly a

z laboratoře často zněl smích. Děti, už to dnes vím, nepřesně chápou, co chtějí, ale přesně 

chápou, co dělají. Jen já tenkrát nepochopil pranic a při každé zprávě o pokroku stavby jsem 

si dělal na čele kolečko. Proč? Byl jsem už moc dospělý. Bigotní. Okoralý. Ale přešlo mě to. 

Trojstupňová raketa jednoho rána okrově zářila na startovací rampě uprostřed Aleniny 

zahrady. S výjimkou červené špičky, v jejímž nitru se skvěly útulné kabiny, splývala 

dokonale se zelení a okrem okolí. Na let jsme se připravovali pečlivě dva dni. Četl jsem jako 

průpravu První lidi na Měsíci (H. G. Wells), oholil se, zaběhal si. Nato jsme já, Alena a 

Jindříšek nastoupili do modulu, usedli do plebejsky vypletených křesel a uplynuly ještě dvě 

minuty. Tikalo tu něco, pak se ozvala rána. Start. Tedy úspěch? To nikdy nevíte. Vše lze 

hodnotit až po stovkách let.

V příštích okamžicích jsme každopádně opouštěli troposféru a švihali si to jako Niky Lauda 

ionosférou. Let trval pět dní. A pět nocí. Neměli jsme ani rádio, ale vyprávěli jsme si 

navzájem historky. Vymyšlené, protože pravdivé ani nejsou. A pak špička rakety vnikla do 

mraků.„Já to říkal,“ ušklíbl jsem se ďábelsky.

„Odeberu vzorky,“ řekla Alena. Stiskla knoflík. Patřil glasturbnímu vysavači zabudovanému 

do boku.„Je to prach vířený a zdvižený od povrchu?“ ptal jsem se.

„Nejen místní prach. Tenhle je galaktický.“ Měla hrsti plné kamínků.Pak jsme se propadali 

níž a další důkaz o původu neprůhledného nebe nad Venuší přineslo přistání. Ucítili jsme 

náraz. Zvedli jsme mračno a ono ne a ne se usadit. Ale viditelnost se přece zvýšila a my 

spatřili skrze okénka obrovské houby. Páni! A i slyšet toho bylo! Cvrkot! „A co skřípá?“ 

Registroval jsem rovněž syčení, chrochtání, chrčení, chlemtání a dokonce i chechtání, což 

jsem snadno rozlišil díky své práci filmového zvukaře. „A co se směje? Nežijí snad na Venuši

hyeny?“ ptal jsem se a vzpomínal na hyeny, které vmaloval do pitoreskní džungle Celník.

„Hned to zjistíme,“ usmála se Alena, a jakmile se usadil prach, uviděli jsme skutečně ony 

potvory, příšerné a pekelné. Jako naše vlastní zlé sny. Ta monstra však byla opravdu 

nevýslovně ohyzdná.

„A co? Já sama nejsem nijak zvlášť hezká,“ řekla Alena skromně. „Jen musím pravdivě říct, 

že jsou ošklivější. Jenže mi to nevadí. My se přece musíme na každého dívat zrakem jeho 

milující matky nebo družky. A neplivej, prosím, na podlahu.“



Okolo modulu číhavě stálo několik černých pavouků s ochlupenýma nohama a tito příšerňáci 

rozhodně nevyhrávali Bacha. Jen produkovali příšerné zvuky. Když je Alenka spatřila, přesto 

vykřikla radostí. „Měla jsem pravdu! Zvířata!“

Skvěli se před zraky nás, pozemšťanů, a disponovali modrými zobáky a do dálek dalekých 

vyčuhujícíma, zarudlýma očima umístěnýma nahoře na hlavách jako malé kopule. „Je tu 

vzduch?“ lapal jsem po dechu.Alena mrkla na digitální měřič kyslíku. „Ano. Ale bohužel dost

řídký. Chce to přece jen tři skafandry.“ A vtom měřič (vyčuhující z modulu) zmizel v 

útrobách žrouta. „Mlask.“ Oči jedlíka se spokojeně blýskly. Z jeho chřtánu se vzápětí vyvalil 

pavouček.

Odkutálel se, rostl. Před našimi zraky dospěl až ve velikána. Nato se on i rodiče chutě vrhli na

naši kovovou loď.

„Možná jsou zamilovaní do lidí,“ prohodila Alenka, kterou ani ten útok nevyvedl z míry. „Ale

barevné kovy, to teda vidím, milují na sto procent.“Nemýlila se. Bestie prahly rozchroupat 

vše ocelové a vzápětí rodit potomky. Jak jsem pak odhalil, tkvěl v tom i zdejší politický 

systém. Jeho princip. A ten útok na loď byl surový, ale nezabránil Jindřichovi a mně ve 

fotografování. „Chcete ještě něco vidět?“ zeptala se zničehonic Alenka. Obrátil jsem se k ní - 

a civěl do ústí revolveru. „Neblbni! To chceš vymýtit ty pavouky? Aleno, to se nám nemůže 

povést. Střely, uvidíš, leda zazvoní o jejich hruď. Odrazí se. To není nijak rafinované. Jen to 

ukazuje, že my lidé jsme akorát prach. Ali, máme to marné.“

„Ne, to nemáme, zbabělý kojote. Pleteš se. No, ale, Jindro, nech Iva být. Mám speciální 

náboje. Takže, miláčci, zadržte dech.“ Bleskurychle pootevřela okno a třikrát vypálila.

Jedna zrovna zrozená příšera vybuchla jako granát!

Najednou jsem zíral jenom na hromádku popela. Z pavouka víc nezbylo. Tak zničila ještě asi 

dvacet příšer, ale nedaly se a ledacos železného z lodi už zbaštily, takže byly s to rodit mladé. 

Mladí dospívali v několika minutách a spolu s rodiči útočili jako zjednaní, ale Alena přesto s 

poklidem a oděna v úhledném skafandru mířila na vycházku do místní přírody. Ti ďáblové šli 

po ní, jenže holčička nebyla železná, ale z masa, a tak ochabli. Alena ne a stala se možná 

královnou ostrostřelců. Pohodlně pavouky likvidovala. „Jsou to jen stroje,“ hlásila mi 

vysílačkou. „Zavřete už okno, blbci! Víte, jaká mě na dobré vlně napadla teorie?“

„Dostatečně šílená, aby byla pravdivá?“ zeptal jsem se.

„Venuše bývala obydlena lidmi, ale ti vynalezli pavouky. Proč? Do válek. Lidipak vymřeli.“



Zatímco přednášela skrz mikrofony jako na Sorbonně, střílela i coby pistolnice na Divokém 

západě. Skloubila tak možná nemožné. Postupně explodovalo na třicet dalších kovových 

Venušanů. A ti ostatní? Nijak znatelně netruchlili. Lačně žrali trosky a rodili skrz vlastní 

chřtány nové a nově děti. Zas a zas. Nevylučuji, že podobný princip už byl patentován v 

pozemské literatuře, ale žádný autor ještě neuhádl, že by to fungovalo v tomhle tempu. 

Tu...Co nevidím! Alena mi podává revolver a jen hlesne: „Vzdávám to.“

„Proč?“

„Nevidím konec.“ Ale já a Jindra jsme řekli, ať se, pro Boha, vzpamatuje, a ona se ťukla do 

čela a zpod přístrojové desky vyňala sprej. Postříkala další desítku pavouků. Vypařili se.

„Kdes to vzala?“ povídám.

„To musíš mít tady. To víš, v Bibli to není. V Koránu taky ne. Ale něco podobného vynalezl 

už profesor Myšpulína... tohle je korektní, převzala jsem dobrý nápad.“ Pokračovala ve 

„smaženici“ hrozného vraždění. Eliminovala posledního pavouka. „Pojďme,“ řekla.

Pouští jsme se plahočili po hodiny, než jsme v dáli zaregistrovali obrys. Alena přiložila k 

očím triedr. Podala mi ho. Užasl jsem. Vbrzku jsme stáli u paty čtyřbarevného monumentu. 

Rašil z pouště k hvězdám: ej, stavebnicová pyramido.

Masiv byl vyroben z obdélných, hranatých balvanů. Ve výši se stěny souměrně vyvracejí ven 

a zase ustupují dovnitř: následuje jakýsi stvol. Nad ním se kolos závratně rozšiřuje. V další 

architektonické sekvenci se stěny souměrně prohnou dovnitř. Teprve špička poháru je malou, 

kostičkovou pyramidou. Překvapivý se mi zdál úzký, vertikální tunel uvnitř, který někdo 

vybavil stupy. Poutníci jako my tak díky žebříku šplhají sto deset metrů nad poušť. Z vrcholu 

jsme se rozhlédli do písků bez konce. „Pozor!“ vyjekl Jindra.

Právem. Uprostřed plošiny ještě zela jedna šachta s žebříkem, jemuž jsem neodolal. Po 

padesáti metrech sestupu (Jindra a Alena šli za mnou) přišel výstupek, ale drolil se pod rukou 

i botou. Ptáte se, proč jsme tak riskovali? Sám nevím. Ale já sám byl puzen zvědavostí. 

Nakonec jsem dokázal, co ani Hillary neuměl. A přece se nám bláznovství vymstilo! 

Archeologové vždycky riskují, ale... Přátelé mě dost nestabilizovali, bota sklouzla a pád by 

ukončila Zubatá, kdyby ji nenahradilo pružné síto. Spočinul jsem v něm, a když jsem posvítil 

baterkou dolů, paprsky se odrazily od trojúhelníkového sarkofágu. Objala mě hrůza. 

Byla tam příšera. Mrtvá? Mumifikovaná? Nebo jen spí? Je deset tisíc let mrtvá?



Byl to duhový had se zlověstně červenavým ocasem, párem lidských nohou a jedinou rukou 

vyčuhujícíze žluti těla. Šedá, obří hlava byla ještěří. Spočíval na tváři. Viděl jsem děsuplné 

čelisti a ještě dnes mě překvapuje, že jsem dokázal pořídit snímky. Jak si vzpomínám, cítil 

jsem dokonce nadšení. Původní Venušan.

Kamarádi na mě volali shora a dutinou celý čas, ale jelikož neměli lana, vypadalo to, že na 

sítě umřu. Zpozoroval jsem naštěstí knoflík. Sotva jsem ho stlačil, lůžko pravdy vystřelilo 

jako ve snu a putovalo vzhůru hnáno neviditelnou pružinou. Fr. Alena s Jindrou skoro 

nestačili uskočit, když se kolem jejich nosů ta drátěnka mihla stále rostoucí rychlostí. Ale 

zasekla se, přece. Strnula, a já se vznesl do molekul zdejšího prachu a letěl obloukem tohoto 

příběhu. Jak to, že jsem se už vzápětí nezabil? Nevím, ale písky jakési něhy asi panují Venuši.

To nejsou písky smrti z jednoho z měsíců Země. Vstal jsem půl kilometru od monumentu a 

polámaného neměl nic. Počkal jsem na kamarády. Spolu jsme se vrátili.

I na Zem. Ale když jsem se po letech Aleny ptal, jak se na „planetě lásky“ cítila, jen stroze 

odsekla: „Víckrát bych na Venuši neletěla.“



Kapitola třináctá: Rozcestí u hřbitova

Rychlonožka sebevědomě: „Slyšíš tady všude ten šum? To dělají hadi!" Červenáček 

vytřeštěně: „To snad jsou brouci!"

Rychlé šípy Jaroslava Foglara

Spolu s Ivanou jsme sestupovali parkem k náměstí. Stezka jako kdysi. Pořád působila vlídně, 

na mě takřka domácky. Jako by zůstala vyšlapaná mým věčným pobíháním. Klikatila se, 

poznával jsem každý záhyb. Tamhle se snad dokonce mihla stará známá užovka. Víc vpravo 

se přece táhne i vyhřátá zmijí stráň, jejíž travou já válel sudy. Tisíckrát. Ale ne. Párkrát. A 

svým způsobem se nám v životě vše přihodí jen jednou. Neseběhlo se i to válení sudů 

nakonec v jediném, byť prosluněném odpoledni? Váhal jsem, protože vzpomínky dětství  

zkreslují, a vsadím osud, že kdybych si tenkrát vedl podrobný deník a nyní mrkl mezi stránky,

dočkal bych se rozčarování.

Příhody z dětství se sice vpálí do paměti jako skrz lupu, ale hodina válení sudů tím starci 

připadá jako dni a dni. „Pomalu si tu, Ivano, připadám jako v Tisíci a jedné noci."

„Vážně?“

„Má to víc důvodů. Tu známou pohádku o Ali Babovi a čtyřiceti loupežnících jsem prvně 

vyslechl právě tady na stráni sudů. Táta ji předčítal. O Aladinovi taky. Doteď mi ty pohádky 

splývají se zdejší voňavou trávou, vůní květin."

Odvětila: „Ale to ještě nebyla tahle tráva."

„Jenže voněla stejně." A některé vjemy se nemění. Každý trs trav mi připadal jako tehdy, i ta 

bublinková minerálka stejně chutnala… „Ale všecko vyprchá," broukla.

Odvrátila se, zcela mi nerozuměla a zrovna jsme míjeli prazvláštní vyřezávaný pavilon. Už z 

dáli zel jakousi ponuře dunivou prázdnotou, pustnul, práchnivěl. Z prázdných tabulek oken 

čišelo nebezpečí. Tu… Užasle jsem vzpomněl, jak jsme v dětství rejdili právě po jeho 

široširých schodištích. S lítostí jsem se k domu rozběhl, ale Ivana mě zachytila a nepustila. 

„Neutíkej.“ A měla naspěch. Takže jsme vzápětí procházeli okolo mého pískoviště. Vrchol vší

dětinskosti jím nadešel. To místo leží v srdci od světa izolované loučky zaryté do 

kynžvartských svahů: jak já ten písek před věky miloval! A teď? 

Loučka nemilosrdně pokračovala přes něj. Chyběl. To pískoviště bylo dávno zrušeno a snad 

samotným obrem Koberem do hlubin zadusáno. Lidmi určitě. Zarostlo travou. Okolní lavičky 



pak gigant zpupně vyrval z kořenů, takže tu trčely jen betonové pahýly. Ve vzpomínce z 

dětství nebylo to zmizelé pískoviště hned pod strání Tisíce a jedné noci, nicméně dnes já 

odhalil, že pomyslné kilometry mezi ním a svahem mají tak šest, sedm metrů. Ne víc. 

Jen pás houštin ve skutečnosti roste mezi někdejším koutkem písečných her a vonnou plání 

sudů a orientálních pohádek. Rostly tu tenkrát? Snad. To jen ty jsi nikdy nepohlédl SKRZ a 

jako děti ses nerozhlížel k dálným obzorům, horizontů a zítřkům.

Sestupovali jsme s Ivanou níž a níž. Křoví, jež nás svíralo, přešlo v povědomě sinavou zeď; i 

ji jsem identifikoval. Bože. Kobere. Byla to zeď hřbitova, který jsme zahlédli už od 

žlutého nádraží.

Nad ošuměle světlou stěnou se tyčila křídově bílá zvonice s lesklou bání. Černý muž v pozadí 

vysekával pravidelnými úhozy akáty, bezy a trnky. Mrtvolky těch nevinných keřů se mu 

válely pod nohama. Ustal v robotě, vzhlédl. Kriste: tvář co křída. Z tvarohu. A na chvíli se 

čímsi v tom obličeji po nás díval. Opět se tvář sklonila k lopotě. Ivana si přízraku nevšimla. 

„Rozcestí," konstatovala.

Taky že ano. Levá pěšina spadala ke kynžvartskému náměstí, ta pravá... Kam? Ó, mám to. 

Stoupá na Zámecký vrch.

Vybavilo se mi vše, takže taky kynžvartské náměstí. Já měl milé vzpomínky i naň. Odsud 

shora jsem ale postřehl, jak se změnilo. Registroval jsem pár novot a roztrpčeně a shlížel na 

nové nápisy. PENZION U ČERNÉHO MUŽE. Pak…

Poprvé od podzemní proměny jsem se zahleděl na dospělé, když nepočítám onu vychovatelku

a bábu u pramenů. Tito korzovali či bloumali po náměstí a mrazilo mě v páteři, nevím proč. 

Stáli jsme, zírali jako děti v tišině na stráni a dospělí ve shonu tam hluboko se měli hůř. Dělila

nás neviditelná opona. Sledoval jsem cvrkot očarován. „Proč musí, k ďasu, být všichni tak 

zoufale dospělí?“ A s chorobnou monomanií se pomyslné kamery mých očí zaostřovaly na 

detaily. Takřka každý dole mi bohužel připadal spíš odpudivý. Nebyla to přímo xenofobie, ne 

misantropie, ne agorafobie, ale chápal jsem zničehonic smysl podobných výrazů. Přesto jsem 

se musel smát a věděl, já s jistotou věděl, že je nechuť k davu na místě. Celou duší já vnímal, 

nakolik to cítím správně a nezávisle. Ty lidské brouky jsem k vlastnímu překvapení litoval a  

vzpomněl na zmučené tváře. Některé tu byly a jako by náležely chodícím mrtvolám, o jakých 

psal dejme tomu Jonathan Swift v Gulliverovi.

A postřehl jsem i obličeje těch, kteří dosud nepochopili, co vše se jim stane s dospěním 

drogou, a zahlédl hezké dívky. Jedna mi chůzí a účesem připomněla tu Ivanu, která ještě 



neprošla Bradáčem a byla dospělá; jenže přitažlivost pohybů té ženy se jako tenisový míček 

odrazila od suverénní lhostejnosti chlapce.

Tím teď jsem. Bílá zvonička za námi se v tom divném snu náhle zběsile rozklinkala. Umřel 

snad nějaký Kynžvarťan?

Shlíželi jsme na náměstí. Mnozí dole sice kráčeli pěkně oblečeni, ale nikdo ne v 

nejnádhernější livreji (z listí javorů, dubů a lip), než jaká stačila Lorencovi. Ti obři… 

Vypadali sami jako umíráčky. Vyzváněl jim. Vyzváněl a vyzváněl. „Máš mě ještě rád, i 

takhle?" optala se Ivana.

„To víš."

„I když jsme děti?"

„Tím spíš, má Zebro Grévyho. Nechce se mi zpátky mezi rádoby dospělé lidstvo."

Bim-bam, bim-bam. Lehký vánek ohýbal některé ještě nevyvražděné keře u hřbitova. Řekla: 

„Ani mně ne." Vzhlédla k strašidelnému Zámeckému vrchu. Temný hrobník, nebo kdo to byl,

teď kmínky nepodtínal. Stál, ale až nepřirozeně vzpřímeně - a mezi spouští, kterou stvořil. Jen

skvrny očí já viděl – a jako by tonuly ve vápně.

Pozoroval nás? Bim-bam. A co? Je-li padouch, já taky. Přece jsem Ivanu právě nakazil virem 

xenofobie. „Až si pořídíme Valérii,“ vyhrkla, „musíme ji před lidmi každopádně chránit.“ 

Slova vyrážela spíš přerývaně a z nějakého důvodu se obracela. Bim! Bam! Ne všichni, ale 

někteří lidé bezpochyby jsou netvory. A pozor, zrovna tak nitro nás dvou přece zůstalo 

částečně dospělé. Bim! Neuniknete.

Proč jsem vlastně utíkal a Ivanu strhl? Udělali mi dospělí něco? Vzpomněl jsem na válečnou 

poradu v Osikové chýši a bujarou honbu za výzbrojí, kterou už – i když v jiném prostředí – 

líčí devětadvacátá kapitola Tří mušketýrů. Měl jsem chvat opět před očima a napadlo mě, že 

sotva Alexandre Dumas odložil pero, navštívil zde v Kynžvartu kancléře Metternicha.

Sami jsme zničehonic zavrhli návštěvu lidnatého náměstí. Zpola zasněně jsem vzhlížel. 

Vraťme se! Bim-bam. I ona vzhlédla, jak to dítě málokdy udělá, a řekla: „Tamhle u sluníčka 

to bude lepší, nemyslíš?“ Hleděli jsme stejným směrem, umíráček doklinkal a začali jsme 

zvolna i svorně stoupat na Zámecký vrch: ruku v ruce a dlaň ve dlani. Dvě děti na procházce? 

Asi. Tu… Uviděli jsme, že vyvražděná zahrada krásného hřbitova vyslala do ticha jakousi 

bezhlesnou výčitku. A další. Nechtěli jsme se k černému démonovi dívat, když symbolizoval 

celou podlejší část lidstva, ale přitahoval naše pohledy. I když jsme nadále hrdě vystupovali k 



nebi. Avšak se nám postavila temná, bujná zeleň lesa. I to jsme překonali a vlastně bez 

nesnází se tam ponořili, srdnatě hvozdu propadli a jen skrz první větve už jsem se ohlédl. 

Bože!  Netvor s tváří z tvarohu se dál a dál upřeně díval za námi.

Kapitola čtrnáctá: Fuks a Stevenson

Jeho smysl pro hravost v sobě měl až cosi dětsky naivního. Jiří Tušl o Ladislavu Fuksovi

Po celý život si uchovával něco z dětské vnímavosti a představivosti. Jaroslav Hornát o 

Stevensonovi

Nahoře na Zámeckém vrchu pražilo slunko nejvíc. Ale něco za něco: fučel tu vítr, jako by 

jeho otevřenou skříňku, z níž se rodil, pohodil sám Kober za kraj lesa. Huí!

Ivana si cestou nahoru jemným pohybem rozpustila vlasy, třepotaly se mi před očima. Měla 

z nich skoro hebkou svatozář. Šla jen v tričku a byla to zebra a světlý kostelík s lesklou bání 

zůstal hluboko pod námi. Obrovské, prastaré smrky zastíraly většinu ostatního výhledu do 

kraje širého a k obzorům reálného světa nebylo vidět. Soustředěně jsme chodili sem tam po 

křivolakých základech kynžvartského hradu. Jako já kdysi. Když to byla úžasná zábava.

Už tehdy jsem nesměl – ani za jakoukoli cenu - jedinou z kamenných stezek ošidit, nu, a teď 

jsem si opakoval celé vzrušující balancování, bloudění, motání se a hledání. Vzpomínky ve 

mně dál rašily a proplétaly se s novou realitou, přicházely odevšad. I zde. Ano. Zrovna tady 

jsem poprvé v životě viděl živou zmiji.

A zde jsem se zkoušel podepsat kusem cihly.

Ta zmije bez hnutí ležela v červencovém vedru uprostřed stezky, po které mě vedla máma, a 

vpravo propast, vlevo propast, tak mi to aspoň připadalo, a na hadím hřbetě klikyhák. Děsivý. 

I ty jámy. Či byly ony propasti ve skutečnosti jen dolíky? Živě jsem si vybavil, jak jsem 

tenkrát od zlovolného hada s jistotou očekával, že po mně skočí. Uštkne, huš. „Ty zmijí 

stezky bych chtěl, Ivano, docela najít."

„A proč ne, pane Sentiment." Tak jsme se dali do práce, byla-li to práce, a dlouho se nám je 

objevit nedařilo.

„Neboj se. My ji vypátráme. Uvidíš!" A byla na mě až podezřele hodná, takže jsme hledali ve 

zříceninách urputně a dlouho. Stejně marně. I tak jsem však cítil se zadostiučiněním u srdce 

doteky onoho dávného štěstí. Hledáme jen stará místa, to není protizákonné. A hledal jsem až 

zimničně dál. A rád. Vzal jsem Ivanu za konečky prstů. „Možná je dobře, že jsme omládli." A

cosi ve mně se ovšem bortilo. Cosi okoralého uvnitř Ivana odumíralo a hodiny snového orloje



se vracely. Co chtěly? Chápal jsem to náhle. Posunují mě a Ivanu s kostlivým chrastěním v 

čase a duše se možná stává duší před chvílí narozenou a jako ryba plave do míst, kam ji 

předběhlo tělo. „I když tobě musí vadit, že jsi najednou malá holka, i když to nedáváš najevo. 

Kde to tutláš? No, jen kvůli mně to tutlat nemusíš."

Rozesmála se. „Fíú!“ skučel vítr u haldy přeschlého chrastí a koutkem oka mi poplašeně 

proběhla rezatá veverka. „Možná máš pravdu, Ivane."

„Dospělá bys tam na té křižovatce volila druhou cestu, co? Mezi lidi? Dolů.“ Drala by se tam 

jako velká voda. „Nebo ne?“ A vypočítával jsem na prstech: „I do nejnoblesnější restaurace 

bys mohla.“ Tu však Ivana reagovala: „Zadrž!“

„Klidně. Ale vím, co by nastalo. Pořád by tě taky bolely nohy. Anebo bys měla špatné dny - a 

ještě horší náladu."

„Snad. Ale takhle nic nebolí, jen hlad mám za deset vlků," ušklíbla se. „Zavlekls mě mezi 

zříceniny, fajn. Neplatí ale dále od hradu, dále?"

Přitakal jsem. „Platí. Vycházka skončila. Vrátíme se ke klukům a Lorencovi."

Asi vteřinu na mě zírala. Vybuchla: „Ale přece nás nebudou vydržovat. On není tvá máma. 

Ani my nejsme praví rodiče těch kluků, a pokud vím, nevyskytujeme se v příběh Petra Pana.“

Během promluvy se má kráska uklidnila. Balancovala jako půvabná provazochodkyně po 

uprášeném obvodu zříceniny. Potřásl jsem hlavou: „Ale jsou už kamarády. I našili. Nechápu 

sice, nakolik je tenhle příchod do Kynžvartu sen, ale půjdu s nimi do všeho. Podpořím 

Lorence, tak to ber."

„Jenže Kočkovic dvojčata na mě koukala, jako by mě chtěla sníst. Karásek je vagabund a 

výlupek. Vilemín šašek a ťulpas. Chlebnikov blázen. Ivane! Nepatříme mezi ně. Copak jsi nic

nepochopil? Ani zdaleka se nehodíme mezi cokoli podobného a ty víš, že žádnou svou Valérii 

tu nenajdeme. Nečeká v Kynžvartě pod kamenem. Tam najdeš leda kousavé mravence. Chci tě

upozornit, že to ve tvém báječném dětském světě ani zdaleka nešlape tak úžasně a 

romanticky. Nebo sis myslel, že se ti zdařilo fouknout, a zůstaneš bez starostí? Ne, kdepak. I 

tady se musí každý přičinit, jenže ty to v celém rozsahu nechápeš.“

„A co?“

„Nic není zadarmo. Nebo aspoň nedělej, že to nevíš. Jen utíkáme a to je pštrosí politika, 

vždycky byla.“ Při výkladu ale pitvorně poskakovala po jedné noze a hned ladně a jako po 

kladině kráčela po základech, aniž se takřka dívala na cestu. Měla hluboké, uhrančivé oči a 



neviděl jsem holku. Viděl jsem Ivanu dospělou a při valčíku, za zvuků hudby, v sále. Hráli 

tango, ale já věděl, že Ivana ovládá všechny tance. Všechny muže. A vždy mi připadalo, že se

ani nemusí obzvlášť snažit. Šla svou cestou, měla talent a v tanečních dokonce mohla směle 

vynechávat. Tady na slavkovských stráních ovšem zmizely taneční a my vážně, to měla 

pravdu, vynechávali něco ze života. Tu…

Uviděl jsem RUNU vrytu ve zdivu, takřka pod Ivaninou lehounkou botou, a byl to… Aby ne. 

Někdejší můj podpis cihlou. Shrbil jsem se a viděl, že to, ehm, sice není on, ale klidně mohl 

být. Jenže… „FUKS," stálo tam jméno jako biče šleh. Narovnal jsem záda.

Ano, ten tu žil. To Alexandre Dumas nikoli. A bůhvíproč jsem vzpomněl na zámecký kabinet 

kuriozit a ještě i třetího spisovatele. Tím byl Stevenson. Nikdy tu ani netábořil, to zaručeně 

ne, a vidíte, taky jeho doktor Jekyll vlastně prodělal PROMĚNU, aby v proklaté londýnské 

mlze šlápl na malou, Ivaně se podobající se holku. „Jen něco ze skutečné složitosti života se 

Stevensonovi z knih vytrácelo. Kromě této," dočetl jsem se o něm stísněně kdysi a vybavil si 

Lorence. Najednou něco zakrylo slunce, i když na vteřinu. Netopýr, co se leda mihne. Oka 

mžiknutí při úleku. Dotek bezesné samoty. Cosi kradmého. Právě se to vynořovalo z hrobek 

paměti a klikatá čára se mihla mezi základy. Strhl jsem Ivanu do náruče. „Had!"¨ Snad tu 

lezla pravnučka mé staré známé a já Ivanu opatrně odnesl do stínu obrovského viklanu.

„Bolí tě přece nohy?" konejšil jsem ji. „Hele, ponesu tě až domů!"  A překrásným novým 

domovem jsem mínil navzdory jejím výhradám Osikový bunkr. „Tam se nacpem lívanci se 

skořicí a zapomeneš na proměny i hady. Pak…"

Výklad plánu mi odumřel na okoralých rtech. Černý netvor se vrátil. Spíš nikdy neodešel. Ten

tvor s tváří z tvarohu: zničehonic stál před námi jako stvůra z pověsti. Měl sekeru, ale nebyla 

nejdůležitější. Jen symbolická. Uprostřed tvarohu se pitvorně šklebila takřka žabí ústa. Měl 

jsem vyhrknout: „Kliď se odsud.“ Ale… 

I symbolická sekera ťala.

Kapitola patnáctá: Kingsward

Tou nejhorší lstí zla je, když samo o sobě prohlásí, že není.

Motto Fuksova Spalovače mrtvol

Naštěstí jen do pařezu. Zase čepel vytáhl. Byl démon i zástupce tvrdého, reálného světa 

utrpení a smrti, který jsem od sebe tak macešsky odstrčil.

„Trhli jsme se napřed," povídám. „Rodiče nás dojdou. Každou chvíli."



„Je ale zvláštní, že jsem je cestou nahoru nepotkal," zaskuhral. Ten hlas i rachtal. Uvnitř se 

protáčela nepromaštěná kolečka ďáblovy mlýnice. Ropuší ústa se neobratně pokusila o 

úsměv: „Pojďme s pravdou ven. Jste sami." V hrdle se mu něco jako skořápky chrastivě 

rozchechtalo. Zdvihl zbraň jako Mydlář. Strhl jsem Ivanu stranou, ale zas ťal mezi letokruhy 

letitého pařezu. „Všimli jste si menhiru?" objal zničehonic monumentální skálu. „Není 

obyčejný. Je zbytkem pozorovací hlásky. Po zubatém cimbuří tu kolem dokola hrádku chodil 

muž v lesklém černém hábitu vyzbrojený halapartnou a lesním rohem, a když se náhodou 

přiblížili Jeníček s Mařenkou, ryčel jako tur: DÁLE OD HRADU DÁLE, AŤ SE NESTANE 

NEŠTĚSTÍ NENADÁLÉ!“

Démon byl hrobař i přízračný hradním průvodce: „Správně se hradu říká Kingsward. Byla tu 

královská strážní hlídka. Hláskař měl kápi. Jsem to já."

Poprvé mě napadlo, že spíš obyčejný místní obejda, a vybavil se mi plasticky úryvek pověsti: 

A že těch zmijí na Zámeckém vrchu bylo požehnaně a už méně se ví, že taky kynžvartský 

hlásný to schytal. Byl uštknut, když se zapomněl a usnul pod hláskou, a jelikož lotras byl a 

přehršli odporných skutků napáchal, jeho duch po vrchu Zámeckém o polednách dodnes 

zlověstně bloumá. Až dolů ke hřbitovu sestupuje.

Pátral jsem po nejvýhodnější ústupové cestě. Pozdě. Hrobník dál nečekal a stal se jakousi 

lidskou zmijí. Tu ale zahřmělo z čistého nebe, cosi mnou smýklo a přimknutou ke mně Zebru 

já sevřel ještě křečovitěji. Koutkem oka jsem zahlédl hroutící se masu viklanu. Padal. Zřítil se 

hrobníkovi přímo na hlavu a křáp, bílá tvář i lebka pukly jako skořápka. Měl jsem zřetelný 

pocit, že jeho tělo posloužilo kameni jako žvýkačka. Takže ne duch! A v místě, z něhož se 

menhir vyvalil, zel kráter, nejméně čtyřikrát větší než díra, kterou se lezlo do Osikového 

bunkru. Shlíželi jsme. Něco se na dně lesklo. „Prokrindáčka!" povídá Ivana. A měla pravdu. 

Našli jsme pověstný Poklad Černého hláskaře.

Atlantida

Atlantida

Kdysi dávno, velmi dávno se rozkládal mezi Amerikou a Afrikou sedmý světadíl. Mohl 

existovat navěky, ale nebylo mu přáno. Jednoho dne či týdne se rozpoutala bouře. Atlantida 

byla zatopena poté, co se propadla, a zbytky měst zůstávají ukryty v hlubinách Atlantiku. 

Skrývají proradná tajemství.



I Alenka Cenková se rozhodla Atlantis najít, to ještě nebyla stařenkou. Bylo jí jednadvacet. 

„Podle mého názoru půjde ledacos z toho, co objevíme, patentovat,“ řekla mi tenkrát 

telefonem. „Jedeš?“

Už jsem sice nepracoval pro naši tiskovou agenturu, ale zůstali jsme s Alenou přáteli, ba víc, a

jelikož láska proti vodě utáhne tři lodě, nalodil jsem se při pobřeží sladkého Portugalska do 

jejího speciálního batyskafu.

Okamžitě jsme sestoupili na písčité dno a nedělali s tím věru fraky. Vzhůru na západ! Tak se 

velí od časů Kolumba. Dny pod vodou plynuly. „Víš, že se nacházíme pod Sargasovým 

mořem?“ řekla mi jednou rozespalá.

„To máš jistě pravdu,“ opáčil jsem uštěpačně. „A ty trpíš?“

„Proč?“ vstala z postele.

„Atlantis přece nadále nikde. Kde nic, tu nic.“

„Hm. Ženská taky nepřijde do jiného stavu jen tak.“ Zasmála se.

„To ne, Ali. Ale pozoruji v záři našich reflektorů leda strašidelné ryby.“

„I mně připadají strašidelné. Nejsou nakonec podle tebe jako já?“

Skutečně nebyla nijak zvlášť hezká, nebo aspoň ne dle tradičních měřítek. Batyskaf měla 

pronajatý, takže bylo třeba udělat epochální objev, který to splatí. Co víc, třeba i zabezpečí 

nás dva jako další českou rodinu.

„Ryby krouží kolem,“ poznamenal jsem skepticky, když jsme se ještě jednou políbili. „Asi 

zemřem jako mřenky.“

„Taky koukám. Chtějí nás uchvátit. Tyhle disponují světly.“

„Jako my,“ přidal jsem na síle reflektorů a dalekohledem sledoval balvany roztroušené po 

dně. V každém jsem - na mou duši - viděl antický sloup, a to obvykle s jónskou hlavicí. Ale 

byly přeludné a celá ta odvážná plavba byla možná jen dalším Aleniným snem. Záleželo na 

tom? Už pět minut jsme se sunuli jen půl metru nade dnem. Vtom plavbu znemožnil kilometr 

vysoký skalní práh. Ani na jedné podmořské mapě nebyl zakreslen. „Co ti geodeti dělali?“

Přemítal jsem o tom skoro jako Sherlock Holmes, zatímco Alena procitla z dřímoty a přepjala

rotory na vertikálu. Podíval jsem se na palubní desce namátkou na osmou ručičku zleva. 

„Tisíc a pět metrů,“ povídám. „Zaraz již to stoupání.“



Poslechla. Po horizontále jsme už vzápětí překrásně přepluli práh a začali sestupovat, a když 

jsme se dostali ke dnu a já přistoupil k okuláru, spatřil jsem neuvěřitelné. Jako po bitvě ležely 

tu roztroušeny zbytky zbořených zdí, padlé sloupy a vznosné trosky chrámů. Nebudu popírat, 

že jsem se obrovsky zaradoval. „Alíku? Vidíš, co já?“

Aby ne. A už se připravovala k podmořské vycházce. Naše skafandry by tlak vody nerozdrtil 

ani v šesti kilometrech, ale na záda se postaru dávaly tři bomby se stlačeným vzduchem, z 

nichž každá mohla vydržet dvanáct hodin.

Osobně mi připadalo absurdní, že Alena trvá na tak nadměrných zásobách. Ale řekla: „Venku 

se může stát ledacos. To tě nenapadlo? Kdybys uvízl pod nějakou chlopní mrtvé chobotnice, 

umřeš zbytečně.“

Batyskaf jsme nechali osudu a po mírně stoupajícím dně kráčeli k bodu, okolo kterého se 

povalovalo trosek nejvíc. U paty tří sloupů se tam černal krtčí otvor. Nerozmýšleli jsme se, 

vlezli dovnitř. Ta chodba byla nízká a putovali jsme proto po kolenou.

„Štolu vykutala příroda,“ povídá Alena. Tu už jsme stáli na začátku jiné chodby. Stěny 

pokrývaly dlaždičky takřka jako v koupelně, jenže nevkusně namodralé.

Po pěti minutách ostré chůze jsme stanuli u konce promenády. Zvedaly se před námi schody. 

Stačilo jich vyjít sedmnáct a ucítili jste lehkost. Voda zůstala pod námi. Alena ostatně už 

poskakovala bez přilby: „Jsme v bublině. V potápěčském zvonu.“

Chodba pokračovala. Každým krokem vypadala ale rozpraskaněji, až jsme stanuli v sále, 

který koneckonců mohl být jeskyní. Na podlaze se válely tisíce kostí. Některé náležely 

gigantickému skotu, jiné lidem.

„Co bys o tomhle semeništi prohlásila na tiskové konferenci?“ povídám.

„Co vím. Teď by se nám hodil doktor Ludvík Souček. Anebo oceánolog Zdeněk Kukal,“ 

usmála se. „Zřejmě tu pomřeli.“

„Utopili se?“

Mlčky prohlížela lebky. Vyhrkla: „Jú. Lev!“

„Atlantida tedy byla spojena s Afrikou, to je zcela logické,“ dělal jsem chytrého. „Kdyby to 

byl tygr, tak s Indií. Smím si tu lví lebku potěžkat? Hele! Průstřel!“

Zachmuřili jsme se a ona řekla: „Teď přepisujeme dějiny, takže se raduj, Lorenci. Atlantiďani

měli střelné zbraně a možná i zbrojní pasy.“



A mně došlo: lebka měla zcela konvenční velikost, nicméně lebky lidí byly větší než naše.

Opustili jsme Jeskyni kostí, jak jsem ji pojmenoval, a šli dál. Co chvíli jsme zatáčeli v 

klikatinách chodby. Klesala a končila ve vodě. Následoval labyrint. Přece jsme se nakonec 

vymotali a stanuli zaraženě na dně pokrytém poraženými sloupy, nad kterými se tyčilo cosi 

absolutně úžasného.

„Vidíš, Lorenci? To - je - nádhera,“ řekla Alena, ale já se klepal. Stáli jsme u paty pětadvacet 

metrů vysoké kamenné sochy proťaté prasklinami. Šlo o muže s velkou hlavou. Stál tu v 

botách připomínajících galoše, v zeleném pulovru. Byl jako mimozemšťan! Měl zastřiženou 

ofinu ve stylu pana Spocka a civěl čudlám vstříc. Musel zde takto trčet tisíce let. Poklidně jej 

míjely i žraloci. Alena zkoumala obří botu jako Gulliver a hle, ve špičce zelo ústí další 

chodby.

Uvnitř jsme vytrvale stoupali točitým schodištěm, až jsem vrazil do zdi. Kuželem světla z 

baterky já pátral po průchodu a s úlekem uviděl divnou kresbu.

Nebo mozaiku? Znázorňovala okrově žlutou kostru s rudými důlky po očích. Důlky 

světélkovaly. Alena mě vtom odstrčila, dotkla se srdnatě otvorů v místě očí, zatlačila na ten 

pravý a otevřely se dveře.

Stáli jsme na prahu síně truhlic. Nejsem ctitel mamonu, ale vrhl jsem se k nejbližší. Víko se 

otevřelo, zámek dávno zrezivěl. Čekal jsem poklady, udivily mě proto střelné zbraně. Ha! Tak

přece existovaly už před dvaceti tisíci lety!

Alena mezitím s ženskou zvědavostí prozkoumávala další truhlice. Byly po okraje plny mincí 

a šperků. Tu jsme strnuli.

Odněkud se vynořila gigantická chobotnice. Osm chapadel se před námi výhrůžně kroutilo a 

registroval jsem přísavky velikosti talířů. Jak jsme se z pokladnice dostali, ani nevím, ale děs 

nás dlouho neopustil. Chobotnice jsou nesmírně inteligentní a vpíjí oběti zaživa! I venku u 

boty sochy čekala. Mihotala se. Byla to strašná strážkyně a teprve na útěku jsme si všimli, že 

drobnější trosky Atlantidy leží severněji. Putovali jsme tam a objevili tak epicentrum dávného

výbuchu. Tam se vypínala jantarová hora a my po jejím úbočí hrdě stoupali ke kráteru. Z jeho

kraje jsme se teprve rozhlédli. Hle! Trosky se táhly po dně až do dálav a mezi řasami a ty 

nejbližší byly napadrť, zatímco ve vzdálenějších se daly identifikovat stavby. A už jsem to 

vše spatřil! V duchu jsem čelil dávnému přívalu vod, slyšel smrtící hukot Atlantiku. 

Vzkvétající civilizaci zaplavilo moře! Ten obří ostrov moudrých do té chvíle kolotal životem, 

ale je pryč. Leží hluboko pod hladinou a já ani Alena to nezměníme. Batyskaf nás nese k nebi 



a do Francie. Vzali jsme se rovnou v Le Havru, ani málo já neváhal, a domů jsme poté 

putovali nočním vlakem. Dnes říkáme jen jediné. Vše o té Atlantidě se nám nejspíš zdálo na 

pláži a jen je podivné, že oběma úplně stejně. Ale vlastně to nevadí, Giordano Bruno prý prvý

řekl „ač to pravda není, je to dobře vymyšleno“ a někteří ještě i dneska dodávají: „Není snu, 

který by neuzdravoval.“ 



Kapitola šestnáctá: Krvavý soumrak neboli Nebe nad Kynžvartem.

V Kynžvartu bývalo v létě nádherně čisté nebe s tisíci hvězdami a Mléčnou drahou. Mou vášní

odjakživa bylo takové nebe pozorovat a různě meditovat.

Ladislav Fuks: Moje zrcadlo

Jako by se spojili Stevenson s Ali Babou i Aladinem. Co jsme to viděli? Démanty, zlaté 

řetězy, prsteny, náušnice, kalichy, těžké náhrdelníky i cosi jako královské jablko, i když ne to 

z českých korunovačních klenotů. A křišťálové zrcadlo, ač puklé. Velmi vzácné jezdecké 

třmeny a kusy zbroje a skvěle vytepaná kolekce bojových štítů. Dodnes použitelné meče, zlaté

krucifixy a dva hrnce perel. Jen vzdáleně obdobný inventář Kabinetu kuriozit kdysi 

hnidopišsky sestavoval na zdejším zámku propastně rozjitřený Ladislav Fuks, Našel i turecký 

amulet lorda Byrona a lyru s Beethovenovou kadeří. Skleničku, ze které se napil kancléř 

Metternich těsně před smrtí. Písky veškerých pouští, zednářskou zástěru, Napoleonovu 

kokardu, depeši odeslanou po holubovi z obležené Paříže a Radeckého karty. Vlasy Marie 

Terezie, turecká zrcadla, střevíček Číňanky pro uměle zdeformovanou nohu, voskové figuríny,

posmrtnou masku cara Mikuláše, model Metternichovy ruky a taky Metternichovu posmrtnou 

masku. Literární práce Dumasovy dcery Marie. Mumii. Vycpaného pilouna.

Hláskařův poklad byl ještě rozmanitější a trvalo do večera, než jsme s Lorencem a jeho 

chlapci vše nenápadně přenosili do Osikového bunkru, tedy kráteru za ním; takže jsme 

přepravovali nález z kráteru do kráteru a jednalo se o putování tam a zase zpátky, tam a zase 

zpátky. Stezka táhnoucí se pod mou dětskou strání, tou památkou válením sudů, nebyla 

naštěstí frekventovaná, ale i tak jsme každou várku pokladu přenášeli s maximální opatrností 

a co nejskrytěji.

Vzpomínám, že se osvědčila Hazardistova starodávná krabice od margarínu a Vilemínův 

svérázně upravený demižon na kynžvartskou minerálku. Tak jsme tahali zlaťáky. Ty dublony,

jak říkal náš pěvec, a rudým soumrakem rozechvělé nebe nad Kynžvartem potemnělo - a my 

se posléze skládali jeden za druhým do trav jako unavené karty nějaké vysoké hry. Jeden přes 

druhého. Padl jsem na terasu, ale tu do svahu vydlabanou, a naše těla spočívala před 

Osikovou chýší.

Ale práce i stmelí. Děti vždy. Lorenc sice usnul, ale měli jsme se rádi. Z houštin a lesů sálalo 

tehdy lahodné ticho a nebe se zdálo podivuhodně otevřené, jak se o tom někdy zmiňovala 

moje maminka Věra. Mohlo nás v tu chvíli, ano, snad i přijmout. Ale zůstali jsme a poklid 



Kynžvartu objal duše veškerých zdejších dětí. Hazardista zpíval písničku a já poprvé postřehl 

její zvláštní slova:

Nad lávkou u skalky

plakaly Plakalky

pod skalou u lávky

bublaly Bublávky

na větvi houkalo

šedivé houkadlo

půlnoční Mlžinky

opřené o kmínky

vyrušil ze spánku

Smějáček z červánků

zelená Mávadla

vesele mávala

žlutaví Běhníci

běhali v pšenici

noc vyhnal z lesa ven

bílý den, bílý den.

Ukolébavka? Jistěže. A mihly se první stíny. Netopýr. Po skončení prací si mě Ivana  obřadně

odvedla stranou, až tam daleko do zatravněné Rudé roklinky. „Musím ti, Ivane, něco říct:“

„Nečekáš dítě?“

„Nežertuj. Je to něco neuvěřitelného."

Podlouhlé mraky zvolna plynuly, třepily se. Rudá záře ale pohasínala. Vysoko po nebi se 

nesla oblaka, a přece jako by se ubírala nízko. Těsně nad jižní strání Kynžvartu. Ano. Ta 

karavana mraků. Jak zvláštně hluboké byly oči paláců vysoko nad námi, jak zality krvavými 

slzami. Taky Ivaniny oči zrudly. Vítr jí čechral vlasy týmiž prsty, jimiž pročesával haluze 

smrků ve svazích. Přes drobné klíční kosti jí leskle splýval náhrdelník z kynžvartského 

pokladu. Ve tmě se netřpytil, ale k zebrování jejího trika mi kdovíproč připadal jako dělaný.



Řekla: „Já ho viděla."

„Koho?"

„Kobera."

Zatrnulo mi, ale ne moc. Pokračovala: „Ivane, nebudeš mi věřit, ale na Zámeckém vrchu. 

Viděla jsem Kobera za černým kamenem.“

„A kdy?“

„Než prve zahřmělo. Je to obr přimknutý ke skále. K menhiru. Stál v skrytu. Naslouchal 

nehybně a ozvala se rána. Tu… Kober se do hlásky opřel. On je pachatel vývratu."

„Nesmysl. Muselo se ti něco zdát. Kober se přece podle pověstí zjevuje akorát v noci anebo 

za šera."

„A ve stínu! Zapomněls?" Choulila se ke mně jako velká kočka. Oči jí svítily, staly se 

nejskvostnějšími drahokamy všech pokladů. „Stál, říkám ti, číhal ve stínu jako upír a já ho 

viděla jako tebe. Vypadal jako Zeus, jo. Tak jsem si Dia při dějáku kreslívala. Jen trochu 

zapáčil jakousi krakonošovskou sukovicí pod viklanem... Ivane! To on nás zachránil!"

Zmlkla. Ticho vládlo Kynžvartu. Povídám: „Třesky plesky! Kober naopak žere děti!"

Nevnímala. Dlouze a i k mrakům hovořila o fascinaci a šedomodré. O hučce na Koberově 

hlavě. Ach, znělo to pitvorně. Jektavě hovořila o nohách jako sloupy. Byly bosé a pod 

strašlivou vahou titána se zarývaly hluboko do jehličí. Ne Zeus. Atlas, který nese nebe nad 

Kynžvartem.

Díval jsem se ze stráně nad roviny. Setmělo se a Ivana zkřehle zmlkla. Otázala se: „Ty mi, 

Ivane, nevěříš?" Bouchla mě pěstí do ramene. Komíhající se větve nad námi šustily. „Věřím,“

probral jsem se z bezvědomí.

„Fajn. Tak dál. Poslouchej. Stál ve stínu, ale pamatuju tu nevymáchanou hubu. Mlčel, ale 

připadala mi umouněná. Přesto dobrácká. Rumcajsovská. Rozumíš? A navíc. Oči. Veliké, 

jasné, plné vlídnosti a něhy, když se na mě podíval. Za nimi plál úžasný vnitřní oheň!"

Chvěla se chladem. Bezděky i surově zkrucovala stvol šťovíku. „Ivane! A já mu v tu chvíli 

naprosto věřila."

„Co?"

„Že je hodný. Že přináší dobro. Aspoň nám."



„Proč by to dělal?"

„Proč by dělal opak?“ Řekla: „Věř mi!" A mnula prsty trávu. „Kober není záludný, jak si o 

něm lidi myslí. Jsou to klepy. Pomluvy. Pečou je pitomí dospělí. Nežere děti. Ve skutečnosti 

je to dobrý duch Kynžvartu."

Odmlčela se. „Smýkl námi, nepamatuješ? Až pak sklátil hlásku na toho strašouna."

Vzal jsem do dlaní její neklidné ruce. „A dál?“

„Už tam nebyl." Kratičce se zasmála. Hystericky. „Jen zůstaly obrysy do jehličí vmáčklých 

chodidel, chodidel jako koráby. Akorát si jich nikdo z vás nevšim. Byli jste u vytržení z 

pokladu. Měli jste horečku. Ale ty nové šlépěje tam jsou."

„Stejně jako na terase?"

„Stejně jako v bazénu."

„Takže je tu máme potřetí." A dlouho jsme spolu sami mlčeli. Vládly noc a jen ticho. Jen 

zpovzdálí ještě chvíli zazníval cinkot, jak nezdolní kluci lopatkami definitivně zahlazovali 

kráter, do kterého jsme pohřbili klenoty jako do hrobu, který snad už nikdy nikdo nevyloupí.

A tak se kráter stal dalším rovem pokladu. „Na horší časy,“ rozhodl striktně Lorenc a nikdo se

proti tomu divnému nápadu nepostavil. Ne. Všichni s pohřbem v kráteru souhlasili. A ze 

strání do temnot ještě dlouho vyletovaly tlumené průpovídky těch, co vrstvili zem. Laciné 

vtípky pracujících žertéřů. Ukolébávalo to. Znova jsem pohlédl ze svahu do vzdálených krajin

a někde daleko za rudým oparem se táhla železnice z Mariánských Lázní. Už jen zákmit 

vzpomínky na tuto realitu a… V příští vteřině jsem se stáhl do ulity. Odskočil od nebezpečné 

dutiny gigantického světa jako opatrná rosnička před chvílí ode mě. Zarýt se, radši, zarýt až 

do dna roklinky, ba hloub do bezpečí. Tady. Je to Kanžvart a je noc. A Kynžvart skrýš. I 

domov. Doupě dětství, místo rodičovského bezpečí a taky šance pro bujarou nezodpovědnost 

dalších a dalších rán. Cvrnkl jsem Ivanu s úsměvem do náušnice, až se rozkývala jako 

zvonek. „A teď se přiznej, co z tvého vyprávění byla jen pohádka, baronko Prášilko."

„Nic. Ivane, nic: co si o mně myslíš? Copak by mi lhaní za to stálo, anebo mě máš za malou? 

Jako děcka teď jenom vypadáme."

„Možná. Ale ženské si něco vymýšlejí pořád."

Zavrtěla hlavou a kamsi zacílila ukazovák. „Ne, ne. Na vyprávěnky jsme vždycky měli 

Lorence.“ Vyskočila z dolíku, uháněla travou po stráních a ke klukům. Jistě hlavně za 



Lorencem (napadlo mě žárlivě). Mizera. Co na něm má? Taky jsem se vyhoupl z dolíku a… 

Ne, nepustil jsem se za Ivanou a kluky, ale otráven její láskou k Lorencovi jsem šel opačným 

směrem. A abych se necítil sám, opakoval jsem si prostě další z Lorencových pohádek.



Útok z šestnácté galaxie

Vedle dobrodružných cest ve svých vlastních snech a polosnech se Alenka ráda zabývala 

hvězdářstvím. Dispozice byly. Měla doma na půdě dalekohled a za nocí pozorovala vesmír. 

Zvláštností dalekohledu byla obří čočka o průměru devatenáct metrů. Díky jejím rozměrům 

mohla zvědavá vynálezkyně prozkoumávat nejen povrch pozemských měsíců anebo rudé 

pláně a plémě Marsu, nýbrž taky magické taje nejbližší galaxie, ba galaxií vzdálenějších.

Jednou v šest v podvečer, když zrovna v televizi nedávali nic zajímavého a v divadlech leda 

Slouhu dvou pánů, se Alenka rozhodla, že zanalyzuje šestnáctou nejbližší galaxii. Bylo 

pondělí. Zrovna jsem městečkem mířil do krámu pro nějaké lupínky a ještě netušil, že právě 

nastalo odpočítávání zkázy. Platil jsem a v tu samou dopolední chvíli se Alenka pustila 

schodištěm ve směru k půdě. Zamkla se tam jako pavoučice a jako obyčejně začala pozorovat 

světy „mimo“. Pulsovaly, a to horečně, ve vzdálenostech počítaných až k triliardám 

světelných let.

Světy kosmu jsou prastaré, ale sama Alena nebyla o moc mladší. Jak si snad vzpomínáte, 

svého času sice omládla, nicméně příroda se jen tak nedá oblafnout, což se vbrzku prokázalo. 

Nakonec zůstala mladá sotva půl roku. Přesně tu dobu ale nevím, tady má paměť zvláštně 

selhává. Co tedy vím? Že se ráno probudila a bylo jí, ouha, rovnou pětadevadesát.

Jak to poznala? Až budete staří, podobné otázky si odpustíte.  Za pět roků mělo Alici zkrátka 

již být sto; a přece chtěla ještě žít, dopisovala si se samotným Miroslavem Zikmundem a 

ignorovala z gruntu fakt, že o ni ani pár entit na Zemi už skutečný zájem moc neprojevuje.

Chroustal jsem zrovna lupínky Wentigo, když Alena (Alice si říkala málokdy) zničehonic 

spatřila, jak se od jedné boční hvězdy v šesté galaxii odpojil předmět a značnou rychlostí se k 

nám začal přibližovat. „Co to je za kokosák?“ povídám laxně.

„Nevím.“

„Snad ne střela.“

„Blázníš? Střela?“

Pohotově ostřila. Zvědavě objekt pozorovala. Nechával za sebou žlutý pás. Blížil se 

nadsvětelnou, respektive pekelnou rychlostí.

„Jeho povrch trochu připomíná buližník! To je ale stupidní krajina, co? Jen kdybych lépe 

viděla,“ telefonovala mi.



„A máš nejsilnější dalekohled na světě!“ povídám. Odmlčel jsem se stísněně. Lupínek 

Wentigo mi zaskočil. Dodal jsem: „Blíží se to? Vážně?“

„Jako smrt, Lorenci.“

Nato se odmlčela. Jen zlý sen? Kéž by. Snad si následující dni sami pamatujete. Pamatují si je

ostatně jak obyvatelé Austrálie, tak domorodci na Maledivách. A takřka všichni na Modré 

planetě: až tedy na vás, co každou zlou epidemii vytěsňujete.

Jako bych tu chvíli stále viděl. Alena upustila mobil a zírala do okuláru. Zřetelně rozeznávala 

kulatá okénka v červené kouli velikosti měsíce Phobosu - a ta koule měla žlutý pruh, 

táhnoucím se po obvodu. Tu objekt odpálil padesát menších těles. Všechna v čočce 

dalekohledu neutěšeně rostla: ó, kéž by šlo pouze o blechy či kazy v dalekohledu.

Nebylo tomu tak. Bohužel ne. Náhle se tělíska ztratila ze zorného pole. Hvězdářka odskočila 

od okuláru jako uštknuta a hnala se po schodech do přízemí co povodeň. Vyrazila na ulici, 

kde zkoprněla; a nebylo divu. Nemusí být vždycky kaviár. Nad městečkem kroužilo 

minimálně padesát stěží identifikovatelných kuliček.

Vysnění přátelé?

Aniž si to stačila rozmyslit, zarachotilo několik ran a nedaleký topol chytil bledě modrým 

plamenem. Rychle černal, zkroutil se, stal se zkroušeným deštěm popílku. Pokropil trávu. 

Alena ještě pamatovala jeho mládí, tak byla také mocně zasažena bleskem. „Co chtějí? 

Anektovat nás? Už přece patříme Bruselu.“

Pádná odpověď přišla. UFO zahájily palbu a škody brzy byly k nebesům volající. Rozstřílené 

okenní tabulky, dvacet aut a patnáct domů v jednom ohni. Vynořovaly se policejní vozy 

s houkačkou a letadla. Bitva světů začala.

Doposud jsme cokoli podobného znali jen z filmů a románů, i těch méně pochybných, ale ký 

číman by věřil, že zlé sny budou realitou? Já tedy ne. Stál jsem se svou zmrzlinou jako solný 

sloup a rudožluté objekty se navzdory palbě přibližovaly k loukám, střechám, zahradám a 

kurníkům. Řady aut braly za své. Ale neztratil jsem klid. Vrátil jsem se do garáže a nezalezl 

jako sysel. Nastal čas mého Herkula. Čekal na tu chvíli celý život, jak se říká v hloupých 

filmech.

Otočil jsem klíčkem v zapalování, střecha nade mnou se rozevřela. I tu střechu, přiznávám, 

vyprojektovala svého času sousedka Alenka Cenková, dcera Edvarda Cenka. „Aleno!“ křičel 

jsem na ni už shora z helikoptéry. „Nasedej.“



Opírala se unaveně, flegmaticky o svůj baráček. Pálila z dvou pistolí - a nic víc. Konečně 

vzhlédla. Zaslechla ten můj válečný pokřik a taky Jindra odnaproti mě uhlídal. Dvěma 

sedadly za mnou nepohrdl ani jeden. „Ale na Jindříška buďte opatrní!“ křikla jeho maminka a 

jen se křižovala, abych svým soukromým vrtulníkem mířil do nějaké přívětivější zóny. To se 

ovšem spletla. Viděl jsem i Top Gun, bravurně stoupal, sykl: „Babičko? Malý příteli? Tam od 

slunce budeme mít báječný výhled.“

„To jo, pokud nás nedostanou.“

„Žádné strachy, děti, vždyť stále zůstáváme v pohybu.“

Alenka si v tu chvíli mírně poklepala na zvrásněné čelo.

„A jedná se o službu vlasti. Ne?“

Ba světu, došlo mi. Ale nemohlo nám býti bohužel ani to platné, ten sen byl příliš živý. Šlo 

zemřít. Střemhlav jsem se vrhal do tak nebezpečných kousků, až Jindrovi hrůzou vstávaly 

vlasy. Čítal jsem bigglesovky a nakonec navrhl, abychom se mrkli na jeden z poletujících 

objektů zblízka. „A ty se nebojíš?“ zaslechl jsem.

„Hola! Abych se bál. Jdu do toho. Dávejte pozor. Tohoto mimozemského šmejda a sraba 

schválně minu jen o metr! Aleno? Foť!“ A bujaře cizí entitě povídám: „Servus.“ Tu slyšíme 

ránu. „Co to bylo?“ zeptal jsem se.

„Upálili nám ocas,“ informoval mě Jindra, ale celkem vyrovnaně, asi jako by říkal „upálili 

petržel“. Buď mu nic nedocházelo, nebo byl nezvratný optimista. Nebo nevěřil v nezvratný 

osud! Přestože nás kus chyběl, podařilo se mi vyletět vysoko nad ukrutné útočníky, obrátil 

jsem se tváří k Aleně a povídám s teatrální nonšalancí špatného herce: „Co byste, vy 

dosavadní kosmičtí humanisté, řekli na to, kdybych zkusil na ty hajzly pouštět bomby?“

„Nejhorší nápad, jaký jsi kdy dostal,“ opáčila dáma. Jindra se pouze přeptal: „A když dole 

trefíš kostel?“

„Ó, ty bláhový. Přece nejsem včerejší. A žádné strachy.“ Zasmál jsem se, i když nejistě.

„Kolik bomb vůbec máme?“

„Na palubě? No, vzal jsem jich třicet,“ kápl jsem božskou. „Abychom nebyli přetíženi.“

Zatímco jsme takto duchaplně konverzovali, bez ustání jsem mistrně uhýbal střelám. Sám 

jsem se divil, jak mi to jde. Skoro jako ve snu. Nebo ve Hvězdných válkách. Jindra už zase 



vyprskl smíchy, to ťululum jedno. I jemu ale sklaplo. Explodovala pod námi již evakuovaná 

benzínová pumpa.

„Stiskni páčku čtyři,“ velel jsem stařičké Aleně. „Stiskni páčku čtyři.“ Poslechla a ženským 

bombometčíkem uvolněná puma zasáhla nepřátelský objekt. Prsklo to jako žárovka - a zbytky

UFO ještě chvíli pršely v rozsahu akru tam za katolickým kostelem. „Za Evropu,“ povídám.

„Za svět.“ Snad jsem mluvil příliš pateticky? I co! Svorně jsme totéž křičeli. Tu se jeden 

nepřátelský objekt nebezpečně přiblížil. „Plonk!“ uslyšel jsem. Hnala se k nám žlutá střela. 

Bleskurychle jsem nabral výšku, jak mě to učili v kurzech, a přišli jsme díky tomu jen o 

podvozek. Při startu jsem ho opomněl zasunout. Rozzuřil jsem se, stlačit páčku číslo tři, asi 

jako bychom snášeli vejce, a rudá kulička se žlutým pruhem se po zásahu rozprskla. Spouštěl 

jsem vzápětí pumu za pumou, jako by to byly vosy. Jejich trajektorie stály za to: hotové 

zhmotnění počítačové hry. Zneškodnili jsme tímto prostým způsobem ještě asi tucet UFO, 

nicméně stále nás atakovali další a další uzurpátoři. Navíc hromadně přistávali. Sice čtyři 

zlikvidovaly rakety země-vzduch, ale to nestačilo. „Hasí si to přesně na nás!“ vyhrkl náhle 

Jindra a já velel: „Pal!“

Stará dáma stiskla páčku. Ouha!

Bomby došly.

Ona sekunda se nám stala i osudnou. Dosud chrabrý Jindra zaječel, vrtulník začal hořet a jen 

zázrakem snu jsem přistát na louce. Vyskákali jsme ven, ale teprve poté, co jsem zařval: 

„Musíme odsud vypadnout!!!“

Mezi Aleniným domkem a stavením Jiříkových rodičů čekalo dvacet mimozemských lodí. 

Všechny někam pálily. „Za mnou!“ velela Alena. V běhu rozhazovala jakýsi hrách. Časované 

bombičky, připomínající hlavičky robotů. Byly pestré: červené, zelené, modré a žluté. Už 

vzápětí pumy zničily pět UFO. Nu, parkovat bez povolení na kruté Zemi a ještě zdarma se, 

braši, nevyplácí.

Útrobami Alenina domu jsme letěli k obřímu dalekohledu, ale ukázala na dveře podkrovní 

ložnice. Vpadli jsme dovnitř. Ejhle! U okna měla rakety. Odpálili jsme je. Od mé známé to 

bylo poměrně předvídavé: nějakých deset dalších lodí nepřátel se změnilo v prskavky. Zbylo 

jich sedmnáct, jenže mě pochmurně napadlo: A jiní zrovna atakují Manhattan.

A jiní Tower. Kreml. Tu se vynořila lidská bombardovací letka. Stříleli. Osm dalších 

mimozemských strojů vyprsklo, a jako by to bylo včera, vidím hory péřových polštářů, jimiž 



máme obložena okna. Ale selanka nás věru nečekala. Jak jistě vzpomínáte, všem na Zemi 

tenkrát šlo o krky, ale bránili jsme planetu jako ďasi a naše vycíděné medaile vám mohu 

kdykoli ukázat. Však jsme taky konali divy pravého udatenství.

A pak se to stalo. Za neustálé palby se dveře jedné koule - stojící takhle v parku u lavičky - 

pootevřely, i když pouze na chvíli, a pořídili jsme hbitě snímek. Polaroidem, ne mobilem! Na 

fotce se zubí stvoření.

Ale dvířka se hned podivně zašněrovala a objekt odstartoval, přičemž se v prachu zřítil 

vysoký tovární komín. Jako na povel mravenčí královny mizeli vzápětí vetřelci jeden za 

druhým v zenitu blankytné kopule nebes. Fíha. Rozhlédl jsem se jako generál po bitvě a běda,

vůkol leda zříceniny. Vraky vozů, lupínky, rozdrcená letadla. A uprostřed trosek jsme si 

šokovaně prohlíželi fotografii kruté bytosti z dálek.

Byl to jakýsi trpaslík se žlutou, dýni podobnou hlavou a jediným modrým okem. Hubu to 

mělo zubatou a prořízlou od ucha k uchu: asi jako chřtány Sidorfů z báchorky o Bruncvíkovi. 

Paňáca měl lysé temeno korunované jediným uchem a nosil jakýsi brčálový overal. Tělo se 

nelišilo od lidského, když neberu vážně kopýtka. Ta fotografie se dostala do majetku 

Národního muzea v Praze, kterému nadále důvěřuji, jenže ji zašantročili. Hlavní je, že 

Sidorfové prozatím odletěli a pozemšťané mohli do rána juchat juchuchú. 

Také byste slavili a byli bujaří jako bojaři, kdybyste odrazili útok z šestnácté galaxie.



Kapitola sedmnáctá: Do hory nikdy nevolej, Kober je tady a je zlej!

Když k půlnoci dům nebes jest

bez měsíce i beze hvězd,

dvanáctkrát běží jím v svou skrýš

půlnoční myš.

Píská si malou tlamičkou -

ve snách pekelné herky řvou...

Svůj úkol plní však tím spíš

půlnoční myš.

Christian Morgenstern

Opustil jsem Rudý dolík a stoupal křovisky po všelikých zvířecích stezkách. Proplétal se 

bludištěm písčitých cestiček a parčíků: jen výš a výš; až jsem klidně minul i nekonečně 

známou pagodu Viktorčina pramene. Čerstvou nocí jsem se ubíral dál a dál a prvně i užasle 

chápal v celé šíři OBROVITOST lázeňského areálu.

Anebo mi velký jen připadal? Kdo ví. Půl mé hlavy se mi vysmívalo, že přece má Kynžvart 

jen mizerné dva tisíce obyvatel a je vískou, ale druhá půle nevěřila. „Nemůže to tak být,“ 

slyšel jsem hlas. „Jde o širý kraj her.“ To tvrdila druhá, odporující část mozku, k prasknutí 

napěchovaná nespalitelnými vzpomínkami z dětství. Ó, vítězila. Ubíral jsem se dál pod jejím 

vlivem. Do noci pískal Hazardistovu znělku. Půlnoční mlžinky - opřené o kmínky. Měl jsem 

nekonečně rád tenhle kraj laviček, cest a hučících potoků, bazénů, altánů a zdánlivě 

perníkových chalup. Kraj skluzavek a kolotočů, pískovišť i průzračných pramenů, rybníků a 

nejžlutějších pavilonů kosmu. Nejzelenějších lesů, nejvoňavějších strání. Měl jsem zaslíbenou

zem v sobě a jednou provždy zafixovanou jako obří. Jen s tou představou jsem šel a snil; snil 

s doširoka otevřenýma očima. V parcích a zahradách liduprázdno a jen vítr se tu válel.

Jen ten si osaměle povídal sám se sebou a já putoval jako osvobozený Prométheus. Myslel 

jsem na Ivanu a na Lorence i jeho dvojníka z pravého světa. Ten měl Ivanu asi rád a já mu to 

dal za trest vypít. Dobře mu tak? Dostoupal jsem svižně k úpatí nejníž vybudovaného 

pavilonu. Ostatní paláce Arabských nocí rostly okolo ve tmách jako velikanánské hřiby. 

Dobře uzamčené zámky mých dětských snů. Za žlutými zdmi i teď oddechují děti. V míru se 

tady uzdravující kluci a holčičky. Nastává noc. Ale přijde ráno a paláce se opět mírově 



rozezvučí dětským hlaholem, halasem a tartasem. Ožijí daleké výhledy do vzdáleného, 

rovnějšího kraje. Vyjeví se perspektiva, která mnou otřese. Už se nikdy nestanu dospělým?

Jako dítě jsem odsud magické dálavy Čech nevnímal. Ani málo ne. Až dnes, při návratech na 

stará místa. A dálavy číhaly, ale nevadilo to. Ohmatával jsem pohádkové, zlatavé hrady a 

zámky zapuštěné do svahů z hebce spadaného jehličí. Stráně se mi kdysi zdály strmější. 

Vystupoval jsem jimi výš, chytal se kmenů. Prsty stromů ve zpustlých sadech se hýbaly. 

Šátrají po mně? Vyšel jsem si sám a ocitl se předaleko od Ivany a Lorence. Přesto se mě dál 

dotýkaly léčivé vzpomínky. Co jen se to leskne pod baldachýnem z větví smuteční vrby?  

Další bazén, tentokrát nevyschlý. Našel jsem ho jako poklad. Se vzpomínkou. V něm jsem se 

koupával, než nás vyhodili; ale je vůbec možné, že se tu - za takovou dobu - některé věci ani o

píď neposunuly a nezměnily tvar? Jak plyne čas kameni? Čas mezi chvílí, kdy ten kamínek 

jako kluk odčutnete, a momentem, kdy ho sebere stařec, co vyrostl? 

Pořád jsem stoupal. Svahy pokračovaly stále strměji. Dětství, paláce… Zničehonic vytvořily 

hradbu, a jak jsem tak okolo kráčel po uzounké asfaltce, vyplouvaly přede mě ze tmy další a 

další vzpomínky na to, jak jsem tudy srdnatě putovával na vycházky, zatímco má mladší 

sestra Eva jela po mém boku v kočárku. Jak jsme za matných kynžvartských polední s 

babičkou zvolna projížděli pod příkrovem javorového listí. Oč se asi od té doby změnila kůra 

těch javorů? Vězel tu už tenkrát třeba tenhle vryp nožem? Byl už tehdy na hřbitově podepsán 

Ladislav Fuks? Čas ubíhá různě, podle toho s kým - a ve kterém věku.

Celičké roky roků jako by se tenkrát naše rodina táhla s tím kočárkem onou úzkou, opuštěnou 

silnicí k Mariánským Lázním - a já se vždycky tak těšil (a byl napjat jako struna). Až 

konečně. Vytoužená perníková chaloupka se vyloupla. Bude tu i teď? Rozeznám potmě její 

lomenici? Bezděky jsem se rozběhl a pavilony pode mnou mizely jeden po druhém. Nalevo 

zůstalo strmé úbočí (hradbou stoletých smrků roubené), vpravo explodovala prázdnota 

nočního nebe. Civilizace volala z nejvzdálenějších rovin. Západní obzor se chvěl fialovou a já

věděl, že děti Kynžvartu dávno oddychují v pavilonech a Osikové chýši. Buší jim srdíčka. 

Usnuly a jen já bdím a vítr mi čechrá vlasy, když jako mravenec uháním po boku hory.  

Koukejme! Tenhle povědomý potok se tady plným proudem valí a míří pod silnici, ale nohy 

mi podemílají taky bystřiny další. Pučí jich tu trsy. Ohlazené boky Slavkovské hory bývají 

zjara jedinou zurčící lavinou minerálních bublin a kaskád. Vodopádů. Vše stéká a omývá, 

něžně češe kštice trav i kamínky. „Vody se nikdy nezastaví, tak aspoň ty, Ivane.“

Poslechl jsem. V černi rozsáhlé zahrady zablikotaly oči oken. Ta chaloupka. Ale není z 

perníku. Přesto mi patří. Kolikrát jsme k ní s mladší sestřičkou a babičkou doputovali? 



Připadalo mi, že tisíckrát; a přece jsem se domu nikdy nedotkl. Škoda, že tu nejsi, Ivano: i pro

tuhle budovu já tě do Kynžvartu vtáhl; abych ti zkusil vysvětlit svět čtyřletého dětství. Ale 

spíš. I mně se oči klíží. Přesto postupuji. Jdu silnicí dál sto kroků za onu chalupu a rozechvěle 

ustrnu. Kde to jsem? Ne, až na tahle místa a tak daleko jsme tenkrát nikdy nedojeli. Vnímám 

hraniční čáru a… Dotkla se mě hrůza.

Něco jako prve v zaneseném bazénu.

Jako chvíle úděsu nad asfaltovou terasou DOMU SESTER. Bosé stopy odnikud nikam. 

Přiložil jsem dlaně k ústům. „Kobře, jsi tu?" Odpověděla ozvěna.

Opakoval jsem nepřístojnou otázku (ani na Krakonoše se nevolá) a halekal na lesy. 

„Zbabělče, co je s tebou?"

„Ebou... Ebou..."

Hvozd kvílel. Registroval jsem praskot. Se svahu se ke mně cosi řítilo. Kamenná lavina? 

Lámalo to s praskotem suché větve. Divočáci. Rachot neustával. Ať je to, co chce, nebylo mi 

do smíchu. Otočil jsem se jako na obrtlíku a při prvním kroku mi něco jako šestnáctá galaxie 

podrazilo nohy. Tupý úder do hlavy následoval. A tma.

Kapitola osmnáctá: Válka

Lawrencovým hlavním prokletím je, že nemůže nikdy přestat přemýšlet.

Robert Graves: Lawrence z Arábie

Přišlo procitnutí do slunného jitra proloženého písní sýkorek a Hazardistovým zpěvem: „Noc 

vyhnal z lesa ven bílý den, bílý den.“ Cvrlikalo i samo nebe. Čiřikání ptáčat nebylo snadné 

oddělit od štěbetání dětí, ptáčat rovněž ranních. Doléhalo k nám mezi olše: shora z paláců. 

Rozsáhlý park procital, ožíval. V altánu Viktorka jistě dávno zurčí litry bublin do kanystrů i 

putýnek a onen bohatý pobuda se vzápětí přesouvá k prameni Ríša. Ignoruji to, spočívám na 

kavalci v Osikovém bunkru a onen noční výlet… Jako by zůstal snem. I když… Copak jsem 

v Kynžvartu nezačal snít už DÁVNO? Copak to celé není halucinace?

Tak či tak, ústí tunýlku v boku chýše bylo čerstvě zaplácáno hlínou.

Od včera, kdy proběhlo pohřbení pokladu. A pavučiny sladšího zlata mě škádlivě hřály 

škvírou v drnové střeše. Olše i osiky voněly. Drny stropu mi připomínaly dětství. Okolo ucha 

malovaného hrníčku se na stolku mihla myš. Z hrnku se kouřilo, stál na dosah. Trochu jsem se

nadzvedl a uviděl, že je plný čaje. Usrkl jsem. „Dobrej!“ Znovu jsem se rozhlédl.



Některá ranní ptáčata si hrála až u vzdálených pavilonů, ale ruch a shon a pobíhání jsem 

postřehl i před Osikovou chýší. Lorencovi kluci se činili a dalo se vycítit, že přijde nebetyčně 

důležitá událost. Připravujeme se. Bude to jen dobrodružná výprava?

Vykoukl jsem nenápadně z keřové chaloupky. Vilemín nemotorně posiloval. Dlouhovlasý 

harmonikář zarputile ztužoval toulec. Hazardista velevážně opravoval ozdobné pouzdro 

tomahavku. Chlebnikov nebyl jako obyčejně k nalezení.

Dvojčata Kočkovic se jako obvykle kočkovala, každé vyzbrojeno lukem se šípy delšími než 

samo. A Lví Srdce? Karásek se blazeovaně pletl pod nohy, v klopě s věčnou růží, která 

nevoní a nikdy nevykvete. Zkrátka a dobře, všichni něco kutili. V husté trávě se zlověstně 

leskla i nebezpečná halda mečů. Zbraně.

Pocházely z kynžvartského pokladu. Chlapci je svorně cídili. Nic se nezdálo důležitějšího. Jen

Lorence a Ivanu jsem nikde neviděl. „Hazardisto!" chtěl jsem vstát, ale palčivá bolest vypálila

vzhůru z holeně. Podklesl jsem. Hazardista stál nade mnou, shlížel se zachmuřenou ironií.

„Co se mi to stalo?"

„Buď rád, že žiješ.“

„Jak to?“

„Kober si tě mohl dát k snídani jako paštiku. Dneska. A ty mu to zkaňháš." Hazardista se 

vyčítavě odmlčel. „Copak, ty blbče, nevíš, že se do lesů směrem na Kladskou nesmí řvát? 

Dokonce za dne je to nebezpečný." Vzrušeně mával rukama, jak měl ve zvyku, a ostří 

indiánské sekerky mi tím pádem co chvíli zlověstně zasvištělo nad hlavou. „Jako bys, Ivane, 

nevěděl, co se přihodilo Kájovi Maříků z Myslivny."

„Komu že?"

„KOBERE! KOBERE!, halekal tenkrát do hory - a našli jsme z něj akorát polobotky." 

Hazardista se laxně protáhl a zívl. „Měl jsi z pekla štěstí. Kdyby se po tobě nezačala Ivana tak

brzo shánět, nikdo by tě možná ani nehledal."

„Aha. Jak jste mě našli?"

„Lví Srdce něco zaslechl," potřásl nade mnou rezignovaně hlavou. „Víš, Kober polyká děti 

vcelku. Ještě nějakou dobu žijí v žaludku, než je rozleptají šťávy." Bezmyšlenkovitě mrskl 

tomahavkem, ten se zaťal do kmene jívy asi deset centimetrů pod patu šplhajícího dvojčete. 

To tasilo „šísprak", ale nakonec si to rozdali holýma rukama. Jako já tehdy s Lorencem. Tu 



vstoupil jeho zdejší dvojník do mého zorného pole. Sestupoval ohebnou travou od Viktorky. 

Ne sám. S Ivanou. Byli komicky ověšeni čutorami a demižony s kynžvartskou minerálkou. 

Díval jsem se na ně z lůžka a jako by si cestou něco důležitého důvěrně sdělovali. Uprostřed 

žluté stráňky za pařezem si poskočili. S bezstarostným výskotem se hnali skrz bezy. „Tak se 

pan Na Vlastní Triko ráčil vzbudit?" slyšel jsem Lorence. Pestrobarevné listí javoru a dubu se 

mu na slunci lesklo na těle jako orlí pera. Král Kynžvartu? Král ve žluti? Každopádně dorazil.

I s královnou. Hm. Ležím před vámi bohužel jako mrzák, zatímco svorně přilétáte se svahů. 

Popadl mě opět vztek, i na tu naraženou holeň, ale na celý svět. Lorenc. Bere mi Ivanu.

To jsem si pomyslil zcela mrtvě. A jestli vážně bere, NA NIC bude cokoli, co podniknu. NA 

NIC, já to už předem vím. 

Zrovna tak jsem si uvědomoval, jaké bývají děti. Zvládnou OTOČIT V MINUTĚ. V JEDINÉ 

CHVÍLI ZAMĚNÍ KAMARÁDY. ZČISTAJASNA ZRADÍ. Že prý lepší než dospělí? Cha – 

cha – cha. Ten Jekyll a Hyde vězí už v nich - a ti dva stáli nade mnou.  Ivana mi vzápětí 

roztržitě pokynula a odkvapila (jak se někdy píše), ale vlastně odešla lhostejně a dětskou 

hlavu plnou kdovíčeho. Mávla nade mnou jenom ledabyle rukou, jako že stejně máme na 

všecko nekonečně času. Nebo snad nebude? Tak co bychom si zrovna teď my dva povídali.

Už si zřejmě v duchu sumírovala nějaké své čistě soukromé záležitosti a atmosféra Rudé 

kotlinky byla nenávratně v čudu.

Ještě později jsem ji zahlédl, když Lorencovi podávala pečlivě opracované „opíkadlo vuřtů“. 

Hm. Úplná hospodyňka pravěku. „Jen se nepřetrhni, motovidlo!"

„Tohle taky měla být zbraň, než jsme našli ty skvělý meče," zaslechl jsem Ivanu a zkusil 

vyskočit. Nejradši bych provedl nějakou šílenost, nebo tu vše rozmlátil „namaděru“, ale místo

toho jsem imbecilně zavyl a zášlehem bolesti div neomdlel. Nechci už vás do smrti vidět, vy 

zrádci, trucoval jsem a unikal do své vnitřní ulity i domečku z kusů osik. Hloub do doupěte! 

Třeštil jsem. Čaj stydl. A na co mi je váza dávno zvadlých kytek natrhaných nade vše 

povýšeným Karáskem? Za chvíli stejně budu žárlivostí pod drnem! Zrada je i HOLČIČÍ 

PROGRAM, notoval jsem si v ublíženosti. „Ty Ivano jedna, kéž bys už za trest opravdu nikdy 

nedospěla."

Ale posléze jsem se zbavil zahořklé sliny a zadumaně se zaposlouchal do charakteristického 

zvonění mečů. „Lancelote! Guinevro! Artuši!“ Středověk vzplál toho rána, ale sám ležím jako

Lazar. V důsledku vlastní zbrklosti. Pouze jsem naslouchal přípravám k válečnému tažení a v 

čutorách za zdmi Osikové chýše šplouchala železitá kyselka z pramene Viktorka. „V bříšku 



po ní stejnak kručí, ta vítězství nezaručí," meditovala opilá jí dvojčata Kočkovic a harmonikář

hrál. Ivana tančila před Lorencem a kluci si s chřestotem navlékali pitvornou zbroj. Vilemín a 

Hazardista do sebe zběsile tepali, i když se šikovně chránili štíty. Křís a křís. Všichni něco 

dělali a všichni se snažili pro společnou věc, jen já trávil čas nečinně.

Tu se opět objevil Lorenc. Pozdravili jsme se poněkud studeně a jako náhlí cizinci. Sluneční 

paprsek se odrazil od lesklé přezky jeho pitomého opasku. Připadal mi nějak jiný. Jako by 

náhle na zádech nesl neviditelný Kristův kříž. Jako by ho zaskočilo poznání, nějaké prudké 

odhalení. Jako by se zničehonic bál ustat v neodkladném plánování nějakého pokusu. 

Pozoroval jsem ho se zájmem a nesl se pitomě. Nepovedený malý César. Jen karikatura 

Napoleona. Stanula nade mnou melancholicky a jako stroj. Tvář ve stínu. „Zafačovala ti to 

ona," povídá jako na usmířenou a palci zamyšleně točil mlýnek. Zadumaně, nepokojně. Nato 

si ty palce s povzdechem strčil svým typickým způsobem za opasek.

„To byla hodná," uznal jsem. Mrazivé ticho. Povídám: „Kam se všichni chystáte?"

Tři vteřiny na mě bezhlesně shlížel a stále s palci za opaskem. Pohupoval se. Ty jeho šílené 

mokasíny. Přehupoval se pravidelně z pat na špičky a ze špiček na paty. „Víš, je to všecko 

kvůli tobě. Tys nám v noci zavařil. Pálí tě to vůbec? Nemusí. Ztvrdneš tu v pelechu." 

Majetnicky kontroloval nitro Osikového bunkru. Popošel ke zdi, ulízl marmelády. Přistrčil mi 

ji k nosu. Teatrálně čichl k nikdy nerozkvetlé růži, kterou zde zapomněl Karásek, a zkusmo 

brnkl na harfu. Drnovou střechou se k nám drala i harfa slunečních paprsků. „Budeš tu. A 

hlídáš tábor," konstatoval konečně Lawrence z Arábie. „Je to závažný úkol.“

Hodil mi od bečky pytlík rozinek a já se dotčeně rozesmál. Povídám: „Nikdo mi nebude nic 

zadávat, frajere. Ani rozkazovat."

„No, tak dělej, jak myslíš; ale jsi v armádě. Ode dneška. Od vyhlášení válečného stavu." 

Poněkud prkenně se vypjal a neměl stání. Očividně chtěl vypadnout. Povídám: „Jdi pryč. Uteč

si na světlo. Ale co to meleš? Byl vyhlášen válečný stav?" A stále jsem měl pocit, že musí jít 

jen o dětskou bžundu s cínovými vojáčky. Ale Lorenc řekl: „Hned, jak tě přinesli."

Netrpělivě mrkl po nedalekém budíku. Zalapal jsem po dechu. „Je válka?"

„Válka."

„Proti komu?“

„Proti Koberovi? Neměl tě mrzačit. Neměl surově žrát ani všecky ty haranty před tebou."



Otřásl jsem se údivem i rozhořčením: „Ale to je nedorozumění. To nebyl Kober - v noci v 

lese. Lorenci! Ne! A lidojedí historky jsou přece nesmysl. Planý mýty. Kuriózní. Jako ze 

zámeckýho kabinetu.“

Uštěpačně se rozesmál. Nevěřil a mělo to váhu. On byl král. Generál Laudon odhodlaný k 

mnohému. Nasadil si místo klobouku pitoreskní kšiltovku a chtěl vyjít do zvedajícího se 

větru, ale pak se ještě zarazil. „Víš ty co? Tady máš!" A narazil mi právě svou čepici. „Hm, a 

pěkně hlídej, Alíku."

Ještě se otočil u vchodu: „Kober je škodná, kamaráde. Škodná, to ti povídám. Máme na něj 

s kluky dávno pifku. Rozumíš? Slib, že zůstaneš u pokladu. Slib mi to." A přihodil mi 

s mistrovskou trefou dva lívance se skořicí. Myš se opět otřela o můj horký hrnek a zmizela 

v díře, tedy směrem k perlám.

„Ale ne! - Chci s vámi."

„Chtít můžeš."

„Rozchodím to. Hlídat můžou Kočkovi."

„Ti? David a Kuba jsou nejlepší lukostřelci na severozápad od Mariánských Lázní. Takže ne. 

Návrh svobodníka se zamítá. Abys navíc věděl, mladší Kočka (David) trefí sojčí vejce na 

padesát pět kroků.“

„A ten starší?“

„Na šedesát pět. Koho tak asi tak trefíš ty, Ivane Ivanoviči? Mě? - Nebo támhle to oko komára

na kilometr vzdáleném topole?"

Zaťal jsem nepokorně pěsti. Mlčel.

„Takže nekafrej,“ sykl Lorenc. „Válka je válka. Jsi raněn. I rozkaz je rozkaz."

Být šumák, vypěním. V tu ránu. Kukačka láká do vonných lesů a já tu ležím jako lemra. Tfuj!

Tu se rozsvětlilo. Vstoupila Ivana.

Přišla s měděným kotlíkem a zvonícími lžícemi. „Nádobí umyto!" hlásila Lorencovi jako 

kaprál. „Kluci jako na drátkách, obzvlášť Kočkovi. Nepostojí. Lítají. Lorenci, měli bychom 

vyrazit."

Zpola přebrala velení. Upíral jsem bez naděje oči na ty její groteskní pruhy. Všimla si zájmu. 

„Drobku?" sklonila se ke mně vlídně. „Ještě to bolí?" Vzala mě za nohu. Já ji za zápěstí. 

„Zebro! S nima nepůjdeš! 



Zamračila se. Dodal jsem: „Je to fraška. Dětská, putovní maškaráda. Přece k roji nepatříme. 

Jsou jen divadýlko. Na co si s Lorencem hrajete?"

Ztuhla a konsternovaně na mě zírala. Na cosi se pokoušela naposled rozpomenout. Chvíli si 

mě ještě zkoumavě prohlížela: s pochmurným výrazem trpělivého soucitu. Přemýšlela a 

nakonec se usmála. „A co není hra, Ivánku z Mrazíka? Jdu."

„A proč, proboha?"

„Copak nic nechápeš? Vážně je válka a budou i ranění. Chlapci by naříkali a budou mít určitě 

hlad. Kdo jiný by se o ně staral?“ Mateřsky se ohlédla. „Někteří jsou ještě vyloženě malí!"

Obrátil jsem tvář k němu: „Lorenci!"

„Dám na ni pozor," přikývl. Ivana se nám vymanila, ale stáli nade mnou oba dva bez milosti a

protknuti strunami sluneční harfy. Stáli tam ve žluti jako král a královna a vše se utápělo ve 

žluti. Ještě jednou jsem se pokusil vstát, ale místo toho sykl. Lorenc konstatoval: „Ivana chce 

s námi." A tím začalo toto teatrální tažení Kara Ben Nemsiho.

Naposled jsem se zeptal jako bulík: „Ty je opravdu doprovodíš, Ivano?"

„Jistěže."

A já si budu bublat do čaje!, domyslel jsem a její včerejší ujišťování o dobrotivých očích 

Koberových mi prostě nešlo z hlavy. Ten obr nám přece zachránil život. Navíc odkryl 

bohatství, za kterým se dospěláci pachtí už po staletí. Za to ho zavraždíme jako Krakonošova 

slabšího bráchu? Jako bychom šli na divočáky? Nemohl jsem pochopit. Zabijeme jedinečnou 

bytost a lesy pro to nepřestanou šumět, potoky nepřestanou zurčet, bystřiny nepřestanou 

bublat. Prý nevinní kluci půjdou „klíďo píďo“ a společnou paží, jako jeden muž ho rozčtvrtí.

Taky jsem měl strach výslovně o Ivanu.

„Ale ona nebude bojovat, Ivane. Neboj se!" A Lorenc po dívce sklouzl očima. „Ani bych to 

nedovolil."

Lhal? Pomyslil jsem si. Petr Pan nejsi. Jen obyčejný krvelačný dítě. Sám jsem naštěstí úplně 

nepropadl do jejich nevyzpytatelné studny dětství, i vzepřu se. Navzdory zraněním. 

Kynžvarte, ty můj ostrove žlutý, ještě jsi mě nedostal. Ještě jsem do tebe nevsákl. A kolotavé 

bystřiny Slavkovské hory mi zurčely skrze rozpálené spánky, zatímco před Osikovou chýší 

chrastily zbraně. Ne hračky. Apačský povyk Kočkových zněl k obzoru nezadržitelně. Ryk 

malých Tarzanů. Vždyť byli jako dospělí! A že prý i „všichni svorni“. Jen ten Karásek Lví 



Srdce si ponechal emoce jako vždy pro sebe a Chlebnikov někde v skrytu tepal verše. Rovněž 

„Ivana Červeného kříže“ odkvapila do války. Přicházel místo ní strach. Zůstal jsem v chýši 

sám.



Malá paní

Jednou odpoledne navštívila šestadevadesátiletá Alenka bez ohlášení redakci jednoho 

známého časopisu - s tím, že umírá. Manažerka listu Jana Horáková sháněla zrovna kdesi 

grant, ale rovněž přítomný bohemista Vladimír Novotný přistrčil Cenkové sesli: „Ať nám 

nevynesete spaní.“ Uklidnil tu babičku a dobře dělal. Dočkali se příběhu, který je další 

Lorencovou pohádkou.

Když mi bylo asi tak jedenáct (vykládala Alice), tatínek mi (bylo to jednou v neděli večer) 

povídá: „Dcero, je zima jako v peklíčku. Zajdi do lesa pro dříví.“

Copak o to, chodila jsem pro otop často. Ale tenkrát bylo skoro osm večer a moc se mi chtělo 

spát. Ani na dvorek bych už strachy nos nevystrčila, jenže tatínek mě rychle vytrhl 

z bezbarvých myšlenek: „Hej, hola, holka, no, tak běž. Nečum jako vyoraná myš, už neprší. 

Máš tašku a košík?“

Chtěla jsem to mít rychle za sebou, i utíkala mezi samými bažinami. Tehdy mě poprvé 

napadlo: Není to jen sen? Ale hned jsem na to podezření zapomněla a mihla se okolo 

opuštěného hradu a přes mokrá luka, tu cestu já už znala. Les bohužel večer vypadal jinak a 

něco na jeho kraji se mihlo. Bála jsem se.

Asi právem. Zničehonic se vynořila malá zelená paní obklopená blikajícími světýlky a kráčela

ke mně jako kat. Zkameněla jsem hrůzou. Bludičky svou paní následovaly. Měla zvláštně 

zarudlé oči, stanula mi u kolenou a chraplavě řekla: „Co tady děláš? Ty se nebojíš?“

Abych se nebála! Drkotaly mi zuby! To uslyšela, ušklíbla se: „Půjdeš okamžitě domů. 

Rozumíš? Dřevo je naše.“

„Koho? Ne. Já musím něco nasbírat. Tatínek je přísný.“

„Jdi si,“ řekla. Zmizela v lese.

Chvíli jsem ještě váhala. Přece jsem vykročila a plnila o překot koš. Když jsem potřetí rovnala

záda, spatřila jsem v dáli dub s dírou v kořání. Rozeběhla jsem se k němu zmagnetizována a 

protáhla se rovnou dolů. Páni a dámy! Točili se okolo mě v tu ránu hadi, lítaly tam obrovské 

noční můry i masařky a taky obří vosy. Celé to uvnitř zvučelo jako dóm. Padali na mě 

pavouci. Ležely tu kosti, zvířecí lebky. Kde jsem? Jde o doupě té malé paní?

Utekla jsem ven, oklepala se. Pak si dokonce povídám: Ještě nasbírám tašku. Vtom...



Šelest. Kroky. V dáli se mihotá skupina světýlek. Ó, běda. Jestli mě Malá paní (už jsem ji 

definitivně pojmenovala) najde, budiž mi nebe milostivo.

Zamaskovala jsem tašku i koš. Šup za tlustý kmen. Ani jsem nemukla. Malou a jaksi 

hrbolatou paní jsem viděla vlézt pod dub, ale ještě předtím zvedla pravici. Světýlka na ten 

povel zmizela.

Polepila jsem si mezitím tělo mokrým jehličím, vmotala šikovně trávu do vlasů a plížila se 

pryč z lesa, ale ještě se otočila. Rozbože! Malá paní stála před doupětem, viděla mě, vykřikla, 

zvedla ruku a v okamžení se okolo ní opět srotila světýlka. Vyskočila jsem jako trefený zajíc, 

utíkám a slyším, jak ta lesní bestie vříská. Doběhla jsem k nějakému hradu. Opět se ohlídnu a 

došla mi TA věc. Domů dojdu až s ránem. 

A… Tolik, tolik se mi chce spát.

Co se uložit rovnou tady? Sice se povídá, že na hradě straší, ale to budou pověry, ne? Taky 

Malá paní mi náhle připadala jen jako halucinace. Stála jsem u brány, opřela se do ní. Brána 

napotřetí vrzla, se skřípotem povolila. Ocitla jsem se na nádvoří, zajistila za sebou vrata 

zpuchřelou závorou a hle, koukám, že na věži se komíhá zvon.

I když to bylo zlověstné, šla jsem blíž. Zvon taky magnetizoval. Rozběhla jsem se, jako by mě

opět někdo honil, a hnala se po zpuchřelém schodišti, věží k nebi. Koukám náhle, ve stěně 

jsou prazvláštní, nízká dvířka. Opřu se o ně. Rup! S praskotem se vyvrátila a já vstoupila do 

tmy, registrovala jen obrysy stolu. Na desce já ohmatala svíčku. Škrtla jsem sirkou, knot 

vzplál. „Ach, otec vám dával na cesty do lesů i sirky?“ přerušil redaktor stařenku.

„Aby ne. Vždycky celou krabičku.“

„Ach tak. Co bylo dál?“

U stolu seděla kostra v cárech (vyprávěla) a já nevěděla, co dělat. Vrhla jsem se zpátky a zase 

ty schody, jen dolů. Neměly konce. Už se mi točila hlava. Teprve na nádvoří jsem si 

vydechla, našla košík, ale klesla. Tu se mi vybavily pohádky o Marušce a Měsících a o 

Popelce. Současně jsem ztuhla. Nekouká na mě támhle z pavlače ten mrtvý? 

Jen pomalu jsem se probouzela k životu. S hrůzou zjistila, že se nádvořím - od sloupu ke 

sloupu - sune stín. Upír? Zakvičela jsem a tiskla se jako house k mramoru pilíře. Spíš jako 

housenka. Jednonohá postava se blížila. Nedokázala jsem utéct, upadla a neuměla vstát. Jako 

ve snu. Příšera se přikrčila a s šeredným chechtotem se měnila. Sňala hlavu a mrštila jí po 

mně, jako bych byla celý život jen kuželkou.



Uhnula jsem a zahlédla leda vztyčené hřebíky vlasů a jakýsi bílý flek tváře, zarudlé oči. Ty 

oči mě sledovaly upřeně a… Hihňalo se to a hihňalo. Ano. Hlava Malé paní.

Zmizela. S hrůzou jsem náhle pochopila, že se dotýká mého kotníku; poulí oči a cení zuby. 

Nevykřikli byste taky? Navíc mě zastavila brána. Teprve jsem viděla, že taky u ní číhá stráž. 

Dva chlapi. V rukou jim plály pochodně. Měsíc ozařoval bílé lebky vsazené na krku místo 

hlav. Rudá roucha zářila jako pozdravy z pece. Hroznější lidi jsem v životě neviděla. Táto, 

ach, táto, kolik je hodin? Na věži hradu se komíhal zvon a sám začal odbíjet. Půlnoc! Hnala 

jsem se pryč, přímo čelem atakovala mramorový sloup. Tma.

„A to jest celé?“ zeptal se doktor Novotný (ten redaktor) babičky Cenkové.

„Ne. Probrala jsem se. Mezi sloupy se vynořily ještě další postavy a jedna si mě vybrala jako 

cíl.“

„Sama Malá paní?“

„Ta šereda. Došla ke mně. Proplula mnou ale. Jako dým. Utíkám, vrata se přede mnou 

kupodivu se skřípotem rozvírají, ale zakopnu, padám. Okolo opět světýlka a nakonec 

procitám v hradním příkopu. 

Teprve za chvíli vykouknu z bahna a hle, leží přede mnou mimozemská poušť. Zabořím tedy 

snaživě prsty do písku, rozhazuji ho...“

„Nesložila jste radši přemýšlivou hlavu do dlaní?“ přerušil Alenku bohemista.

Zavrtěla tou hlavou: „Přece jsem byla budoucí vědkyně!“

„Možná. Ale co zřícenina? Zmizela?“

„Jako sen. Zbyly bílé písky a nekonečno. Sem tak zakrslík strom.“

„I zakrslá paní?“

„Cítila jsem, že právě ONA vše řídí. Že už nemám šanci najít tátu. Aspoň jsem se tedy 

doploužila k nejbližšímu pahýlu stromu a křičela. Něco šustlo.

Ona? Tu okolo zase rostl les a svítila uvnitř loučka. Podle potoka jsem se dostala na mořský 

břeh, ale nějak se trhal, stála jsem zničehonic na ostrůvku. Obejdu ho, nejde uniknout. Co 

mám dělat? Usedám, odhazuji svetr. Panuje totiž pekelné vedro. Širé, bílé moře vypadá jako 

ona poušť, ale hned za hladinou se žlutě rýsuje pruh pláže. Tu jsem si uvědomila, že se mnou 

ostrůvek přiráží k zemi. Ale v poslední chvíli, běda, změnil směr. Přece se znovu k tomu 

pobřeží blížil. Deset metrů od písčiny ale opět odbočil. Byl pomatený. Já ne! Skočila jsem do 



vln, brodila se, kalhoty na břehu vyždímala, pověsila na strom. Strmou pěšinou jsem začala 

slézat žlutou skálu plnou hlíny, ta hlína se drolila pod prsty. Kameny se shora valily a jeden 

mi fičel nad copem. Skála byla náhle svislá a já visela za nehty. Ne, výš se nevyškrábu! Přesto

jsem našla tu sílu - a stanula na samém temeni hory.

Okolo se ale táhlo leda bílé moře. Přede mnou dole to bublalo, syčivě praskalo. Hleděla jsem 

do kráteru. Ochable ustupovala. Otočila se.“

„Co kdyby tam teď stála obří doga,“ navrhl poněkud skepticky doktor Novotný, stále s 

vážným výrazem, aby neurazil.

„A jak to víte, profesore? Ano, pes. Zděsila jsem se.“

„A hned bylo jasné, že má na vás zálusk?“

Přikývla. „Doga vypadala vážně vyhládle. Zavyla. Mému utrpení neměl tedy nastat konec a 

dosud jsem pořád a pořád potkávala postupně všecko, čeho jsem se kdy bála. I pod horu se 

seběhli všichni vlkodlaci světa a hlavní do mě rýpl a já zase padala a padala, ale zastavil mě 

výstupek. Stála jsem nyní nad propastí a písek se mi pod nohama jen-jen drolil, takže jsem 

musela pořád ustupovat, ale stejně jsem se propadala. Země se rozvírala nad peklem. Ztratila 

jsem vědomí. Když jsem se probrala, nic se nezměnilo. Mělo to být jako v té řecké báji o 

věčném utrpení a sypalo se to pode mnou dál. Už jsem stála po kolena v hlíně, ale přece se 

dokázala rozběhnout. Až skála mě zastavila.

Nejen skála. Vykřikla jsem hrůzou. Nahoře totiž číhavě čekaly obrovské zlaté sochy. Cenily 

zuby. Jedna hodnější se trochu podobala otci, ale každá třímala jinou zbraň. Oštěp, sekeru, 

mačetu, planoucí kůl. Sochy se mi smály.“

„Jistě krvelačně,“ zahučel redaktor.

„Mráz mi běžel po zádech. Tu zazněl skřek. Zablikala přede mnou dvě rudá světýlka. Sedmá 

soška, jen taková malá, zvedla hlavu. Malá paní. A já tam leda čučela jako tvrdé Y!

Teprve po chvíli jsem se otřásla nad jejím úšklebkem s blýskavýma očima zmije. Konečně 

jsem se od té Gorgony odvrátila, síla magnetů povolila a já prchala, aniž jsem koukala na 

cestu; znovu zakopla, vstala a spatřila jakési titánské schody ve skalní soutěsce. Bez 

rozmýšlení jsem se po nich pustila a padalo ke mně stále víc a víc světla. Konečně jsem 

stanula až nahoře u nebe a byla venku z krtčího světa duchů. Jako střela z pistole jsem 

proletěla husté keře, které umně maskovaly vchod do podsvětí, a byla na zahrádce doma. Ó, 



má úlevo! Ty živá vodo domácího krbu. Stála jsem mezi květy. Vběhla do domu a rodiče se 

obrátili v tu samou vteřinu.“

„Co pravili?“

„Holka! Kde se touláš takhle po nocích?“ To houkl táta.  Odmlčel se. „Aha, už vím. Ale kde 

máš dřevo?“

„Tam.“

„Nevadí. Půjdete tedy zítra obě.“

Odmlčel se. „Ty a ta malá. Půjdeš zítra s Barčou odvedle, aby sis nemyslela, že když děti 

náhodou nevyrostou, tak jsou méněcenné a nebudeš si s nimi hrát. Barča si zaslouží 

kamarádku a ti její trpasličí rodiče taky.“

Od té doby jsme chodily pro otop s trpaslicí Barčou a žádná malá paní už mě očarovat nikdy 

nedokázala. Ani jednou jsme ji nepotkaly. Zmizela. Zato Barka se navždy stala mou 

kamarádkou a musím vám, pane Novotný, upřímně říct, že jsem tohle své noční dobrodružství

poprvé vyprávěla až teprve dneska a tady vám a Janě.“

Dlouho mlčel. Váhal, než vážně řekl: „To jediné vám, Aleno, nevěřím.“



Kapitola devatenáctá: Sám pátrám po Koberovi

Někdy jsem zacházel až do nádherného Císařského lesa. Je tak rozsáhlý, že se v jeho 

stromovích, pasekách a lučinách dalo zabloudit.

Ladislav Fuks

Možná jste odpovědní. No, i já se snažívám. Nějakou dobu jsem Olšový domeček doopravdy 

strážil, to se musí nechat, jenomže... Najednou jsem se přistihl daleko. Moc daleko… Stoupal 

jsem s rozkoší a vzhůru, jasně prozářenými parky Kynžvartu, až dokud nepřešla poslední, ta 

nejužší ulička městečka do hebounce svažitého trávníku. „Zvu tě ke kotrmelcům, starý 

známý!" povídá mi čupřina na zemi. „Ač jsi mezitím vyrost!"

„Vyrostl, ale já jsem zpátky,“ povídám. „Netuším, na jak dlouho a není-li to sen, ale vrátil 

jsem se.“

Trávník končil temně zelenou stěnou smrkového lesa. Barva se zdála zrovna tak pohádková 

jako v dětství. Přesto zněla teď a tady. Nikde jinde jsem tak dokonalou zeleň lesa neuhlídal a 

nikdy nikde jsem v chřípí neměl podobnou vůni pryskyřice. Pak… Chrabře já vstoupil do 

černočerného chřtánu té zelené zdi, ze všech tisíci stran obalen pichlavými větvičkami, a 

jediný krok chlapce dovnitř neznamenal krok pro lidstvo. Jenomže to nevadilo. A krok se 

povedl. Jako zipem za mnou odřízl veškerou lázeňskou civilizaci a opakovala se v jiné 

modifikaci chvíle, kdy jsme se s Ivanou spouštěli do rybníka. I zde pohlcovala vzpomínálky 

králičí díra.

Pronikal jsem tunely srdnatě a do hloubky. A ne jako přikrčený krtek, já kráčel vzpřímeně a 

smál se pod pomyslné fousy. Kynžvartské lesy prudce stoupaly, já s nimi, šťastně do nich 

ponořen. Slunce zakryly husté větve. Prazvláštní pravěké šero houstlo. Jehličí se tiše bortilo 

pod patami, pod podrážkami. Pružně jako puma já vystupoval do svahu, dál a dál, vzhůru. 

Nepokorně. Napravo naposled probleskly trámy v tyrolském slohu budovaného srubu, ale pak

nastalo mrtvo. Svah byl náhle ještě prudší a já se, na mou duši, vyškrábal na silnici. Teprve 

tady, na mechem lemovaném asfaltu, jsem si vzpomněl.

Mé serpentiny. Ta silnička ve svahu převysoko nad Kynžvartem klikatě stoupala. Už tenkrát. 

Nic se nezměnilo a opět pocit, že jsem od dětství už nikdy takhle záhadné serpentiny 

nezahlédl. Sebejistě se zakusují do boku hory a já šplhal přímo, napříč přes ně. Silnice mě 

opakovaně překvapovala. Odkudsi se vždy vyloupla. Zleva, zprava… Pustá, nefrekventovaná.

Její prázdnota prohlubovala tůň toho hvozdu.



Stoupal jsem po stezce vyšlapané Kynžvarťany, která jde proti vrstevnici, a jak jsem lezl, 

znovu a znovu jsem křížil tu samou silnici. Nato přišla až proustovská vzpomínka na vonné 

borůvky. S nimi na mámu. Právě s ní a babičkou jsme sem chodili.

Utkvělo to ve mně silou, pro kterou by dospělák potřeboval tucet návštěv tady; ale kdo ví, 

možná se VŠE přihodí jen jednou. Není každé poprvé i naposled? K tomu ony potůčky 

s mlýnky, terasovitá cesta vzhůru k Viktorce. Bahnem zanesený bazén hrůzy dole na svazích 

je tam i teď. A co asfaltová terasa DOMU SESTER? Pískoviště? Stráň pro válení sudů? 

Zvláštně vyřezávané zotavovny? Dokonale omítnuté, magické paláce oděné ve žluti? I to 

mohlo tenkrát udeřit do očí JEN JEDNOU? Ale ne. Kdepak. To jsem potkal opakovaně. 

Víckrát. A dneska znova. Opět jsem se zdola vyhoupl a přeběhl silnici. A dál! A vzhůru. A 

znovu silnice. A strmost hory rostla, už v dětství mě fascinovala. Nebýt hustého porostu, 

zatočila by se mi hlava jako ve vratkém snu o lávce nad propastnou vodou. Jen tu mám pro 

změnu závrať z celé široširé krajiny drsného světa, toho v dálavách pod obzorem.

Jako bych z nadhledu viděl sám sebe i ve chvíli, kdy se mi smekla noha, abych nezadržitelně 

klouzal, padal, kulil se jehličím. Do prázdna. A co? Aspoň už mi nebude líto, že TO VŠE se 

mnou neobjevuje Ivana.

V hoře vtom zahřmělo. Zrovna jako prve na Zámeckém vrchu. Chňapl jsem po kterémsi 

kořeni, jenže povolil. Hora se i se mnou obrátila vzhůru nohama: jako švihnutím obrova biče. 

Smete mě? Vymete ze zeleného kožichu? Určitě. Už padám na smrtící korouhvičku bílé kaple

u hřbitova a naposled mi blikne očima úhledná sestava paláců zapuštěných do strání. Náraz!

Kapitola dvacátá: Sám pátrám po Koberovi. V jeskyni tisíce kapek

Všechno tam vonělo trávou, květy, ostružinami a medem.

Ladislav Fuks o lesích Kynžvartu

Byl to sen. Díky němu já seznal, že na západě Kober nebude. Nějak jsem to usoudil, když mě 

probrala korouhvička. Lokl jsem si čaje a letargicky civěl do drnového stropu Osikové chýše. 

Noha bolela.

Na západě nehledat? Dobrá. Znova jsem se pokusil vstát z houně. „Au-u! Haksna trýzní dál. 

Ale jen počkej, Lorenci, já ti dám monarchii. Já ti dám hlídej!"

Klesl jsem. Odkudsi od kolotočů ke mně vítr nesl tichounký výskot. Uvědomil jsem si, že mi 

panuje nostalgie. Touha se vrátit. Tak rád bych ujížděl po skluzavce a vzápětí se točil jako při 

valčíku. Rád bych i dobíhal Ivanu. Nejde nakonec kousíček přede mnou?



Stoupal jsem znovu, ale jinudy. Zatvrzele a proti proudu Ďáblova potoka. Což je rošťák.

Řítí se z hory navýsost zpupně a v kličkách, mezi nesčetnými mechovými kopečky. 

Přepadává přes hrboly a ve vířivých vodopádech. Plný hrází, plný nebezpečí podemílá silnice 

i slizce křivolaké kořání borovic blatek. Příval! I putoval jsem podle toku a stoupal. Lesy se 

okolo mě semkly, listí hrálo barvami duhy a Lorencova obleku. Kam kluci zmizeli? Raněná 

noha pobolívala, tak jsem ji strčil do tůně. Obrovský vodopád z křišťálu bez přestání tříštil  

průzračnou hladinu. Zpod podemletých břehů mě slídivě sledovaly čísi oči. Ráčci? Pstruzi?  

Snědl jsem vejce vařené natvrdo a stoupal podle potoka výš. Z čutory jsem pil v chůzi kyselku

Viktorky a stále se rozhlížel. Kde jsou kousky Cessny 182? A kde bojovníci? Kde je Ivana? 

Pátral jsem i po Koberovi, ale kde nic, tu nic. A to jsem dostoupal až k Uhlíři - rybníku 

viditelnému od nádraží – a pomyslil si: Vše ti prominu, má Zebro, ale vynoř se. Já ti to tu 

chtěl ukazovat! Stál jsem u rybníka a kus byl ještě pod ledem. Mezi stromy na protějším břehu

jsem postřehl sněhové jazyky. Ale co to divné ZURČENÍ v lesích? Aha, vzpomínám si. Zvuk 

znají všichni Kynžvartští! Jeskyně tisíce kapek.

Taky jste ji navštívili? Jak báječně to v ní funguje! Kapky před ústím vytvářejí živoucí závěs 

a zdá se, že od věků. Je záclonou malých, průsvitných korálů. Tou, jíž jsem v dětství co 

nejrychleji proskočil: jako obručí. A šup zpátky. Ale hned zas vodou do jeskyně. Udělal jsem 

to víckrát nebo taky jen jednou? Každopádně to zopakuji. Stál jsem před vodopádkem. Skočil 

dovnitř. Kapky vás odkrojí od světa a amen. Ještě po letech to zázrak stejně uměl. Nic se 

nezměnilo. Byl jsem uvnitř. Stál ve studené jeskyni a rozkoukával se. Zdála se mi oproti 

minulosti krátká a trapně ubohá. Jako by mě toužila vyzvrátit zpátky na jehličí, ale já se vší 

vůlí bránil a ptal se: Našel jsem Koberovo doupě?

Sotva.

Patřívala kynžvartskému poustevníkovi. Zahřmělo. Svaly skály se křečovitě sevřely. Kýchla. 

Fičel jsem ven i dolů do lesů. Špičky smrků byly náhle nahoře a hroty kynžvartských střech 

s nimi. Ještě horší než sen o samé vodě - a na korouhvičky já padal…

Kapitola jedenadvacátá: Sám pátrám po Koberovi. K jezeru Kladka

Dva rytíři vyšli si na odpolední túru.

Zprvu pěkně po rovině, potom strmě vzhůru.

LewisCarroll: Zamotaný příběh



„Takže fajrum, taktéž východ škrtni,“ ujasnilo se mi. „Ani on a Jeskyně tisíce kapek obru 

Koberovi nepatří. Poslechni vnitřní hlas.“ Ničeho z dětství jsem se nadále nevzdával. Snad i 

proto se mi v Kynžvartu postupně nabízejí veškeré možnosti jako v poetickém bedekru?

I mému oblíbenci Robertu Louisi Stevensonovi byla láska k mládí počátkem i koncem 

evangelia, jak si všiml už jeho přítel, spisovatel Henry James, a rovněž autor Ostrova pokladů

si vždy trochu hrál na Tisíc a jednu noc.

Z mechu přede mnou teď sice trčely turistické ukazatele (zelená i žlutá), nicméně mi cosi 

radilo: „Ani východ, ani západ. Jen víra ve sny platí. Bim a bam!, klinkl kostelík u hřbitova a 

víra ve sny byla, uznávám, možná jen z urozeného rodu jistot, které po probuzení trvají 

vteřinu. 

Jako jepičí mrknutí. Dotek prstem při setkání s Ivanou. Ale navzdory strohosti můžeme 

v podobných prozřeních vidět až královské pravdy. O tom všem jsem uvažoval poněkud 

dětinsky a pořád byl na kavalci, jen těsně nad udusanou podlahou Osikové chaloupky. 

Ležel jsem, odpočíval a nadále mi vadilo, že nikoli já, ale Lorenc smí kraj mého dětství 

ukazovat Ivaně. A mysteriózní paláce zdejšího království. Ne, já nebýval žárlivý, ale voněl 

vzduch. Něco se dělo a... Co když je tažení za Koberem jen záminka, aby Lorenc mou Ivanu 

uhranul a unesl a omámil? A že prý zkouška nejvzácnější zbroje? Nesmysl. Hlavně výlet. 

Zničehonic se mi vybavili zdivočelí kynžvartští psi, kteří u zdejšího zámku roztrhali Antonii 

Pascalinu. A trčím tu, zatímco si kluci vykračují s Hazardistovou písní na rtech. Jdou navíc s 

dívkou, jejíž přítomnost dodala túře další smysl.

Co jsem to vlastně řekl reálnému, ještě dospělému Lorencovi? Ona tě nechce; tak jí dej pokoj.

Přestaň ji otravovat, ona o tebe nestojí.

Přehnal jsem to? Tady bylo vše nahlíženo z jiného úhlu a přestal jsem se dávno i vzpouzet 

neodvratně pokračující proměně. Nebránil se už přerodu, snad i dětinštění. Ba úprku před 

dospělým životem. Návratu pomalu až do lůna.

Západ nic. Východ nic. Zbývá tedy Sever a Jih, ale chlapci vlastně mířili spíš k severu, 

uvědomil jsem si zničehonic. Byl čas. Potřetí jsem se vzchopil. Vzhůru. Podle Rašeliništního 

potoka a do mlází, jižními stráněmi Slavkovského lesa a nahoru na Kladku.

Na Kladku? Zarazil jsem se. Snad na Kladskou, ne? Ale v dětství jsem jezero nazýval Kladka.

Stoupáte nekonečnými lesy. Nade mnou a okolo mě šuměly. Zněly snad i Hazardistovou 

písní. Splétají noty nad hlavou. Rozkývané paže větví mě strašily i ukolébávaly. Jen chvílemi 



jsem lačně srkal z čutory minerálku. „Mňam!“ ocenila ji přece sama Ivana. Ta lahodná chuť 

tedy nebude jen fikcí mého dětství!

Zůstanu v Kynžvartu navždy a zapomenu na svět? Proč ne? Vždyť mám rád zdejší kamenné 

hrázky v zurčícím potoce. Nic je nenahradí. A obří větrníky, co se bez přestání točí vysoko na

hájovně. A lopatky vodníkova mlýnku nad peřejemi. Strhl jsem z holeně Ivaniny obvazy a 

uviděl ránu: bolest vystřelila k srdci. Tak tohle vážně vypadá na divočáka, pomyslil jsem si a 

urputně stoupal úzkou lesní silnicí, než se - konečně - přehoupla přes mysteriózní horizont. 

Náhorní plošina? Proláklina na vrcholcích Slavkovského lesa? Snad. Kladka mi v paměti 

každopádně zůstala romantickým, vysokohorským plesem. A teď… Cesta se svažovala. Ušel 

jsem dost kilometrů. Vpravo-vlevo hučely hluboké náhorní lesy, valily se potoky. Korytem 

jednoho jsem náhle zahlédl holé, pusté návrší, i když zlatavé. Rýsovalo se v hrozné dáli.

Na něm... Něco lidského se hnulo, jedna, dvě postavy. Srdce mi zaplesalo, poskočilo radostí.

Kluci?

Už jsem se rozbíhal. Tu jsem postřehl sloup bílého dýmu, poznal ve figurkách dvě groteskní 

čarodějky. Snášely na haldy ořezané větve. Zatrnulo mi. Místo abych se divoženek spěchal 

vyptat na Ivanu, Lorence a bandu, pokračoval jsem zbaběle dál silnicí. Teď sbíhala níž, úplně 

však snově. Až magneticky jsem byl vlečen k - do milionu stran se šířícímu - výhledu na 

obrovské jezero. Kladka. Má Kladka, konečně. Jemný vítr mi tiše chladí chůzí rozpálenou 

tvář, když stanu na hraně uzavřených lesů a potácím se na okraji svobody, volnosti.

V hrozné dáli, až za lesklou plochou nádherného jezera přeběhl kolouch. Vše se chvělo v 

oparu. Kamenný jestřáb visel nad rašeliništními loukami. Žilo to tu ptactvem a hmyzem. Loví 

zde ostrovid samotář. Číhá a útlé srny strhne záludně do podrostu. Ale rysí mláďátka si musí 

stále hledat stále nová teritoria, jelikož by spolu nevydržela; a protože populace narůstá, jsou 

sebestřední ostrovidi nuceni chodit pro žrádlo dál a dál, až zákonitě narazí na lidi.

Po lidech tu ale nebylo památky. A přece… obratně sbili prkenný chodník, obemykající těsně 

nad břehem široširou krásu vodní plochy nesčetných, třpytivě zčeřených vln. Stezka 

z přívětivých prkýnek a mohu se proti obrovskému jezeru vrhnout osaměle a podobně jako 

kdysi mít široširou, hrůzyplnou vodu pro sebe. Jak by to tu milovali Ernest Thompson Seton a

lord Robert Stephenson Baden-Powell anebo Henry David Thoreau. 

Zabořil jsem paže do jezera až po předloktí. Vodo propastná. Ledově nejchladnější. Neměl 

jsem stání a jako pytlem praštěný zajíc uháněl, poskakoval po prkenně pobřežní stezce údivu. 

Jak zvláštně se proplétá mezi nízkými borovicemi. Blatky. V opojení vzpomínek jsem pelášil 



a zapomněl na příčinu návštěvy, jen se opájel. Já, ostrovid. Chvíli jsem dokonce zaujatě 

listoval velikou knihou, která zde visí na mosazném řetězu. „Byli jsme tady a máme se rádi. 

Myšáci." „My tři zrovna tak," stálo jinou pastelkou pod tím. Psali to děti i dospělí. Skupinky a

samotáři. A zde je Ivanino písmo, jemně propletené s Lorencovým. Ztuhl jsem.

Jistě se mi to jen zdá! Podobných dopisů tu byly uzamčeny stovky. Uzamčeny v knize jezera, 

asi jako v Pandořině skříňce. Tisíce textů na řetízku, i slabikoval jsem to místo Setona či 

Foglara. A podpisy? Už ne FUKS, ale poskakovalo jich tu. Víc, než těch báječných prkýnek, 

z nichž je ulit chodník. Objímá jezero Kladka, ten div vodorovnosti, který se poslušně i do 

zatáček zařezává do břehů. Stezka mě bezpečně vedla. Bez jediného zaváhání překoná pod 

podrážkami vašich bot veškeré nerovnosti terénu a pahrbky, kameny, bažiny, četné přítoky. 

Ty se nevalí po ohlazených kamenech jako jejich druzi zdola z lesa, zato zurčí luční travou. 

Bystrá voda pročesává i jehličí, aby její pouť bezpečně skončila v klidu strašidelných tůní.  

Shlížel jsem do nich z můstků a poklidně rudá železitost jednoho z propadel mě vyděsila.

Jiná tůň mlčí černě, další zeleně a další žlutě.

Žlutých najdete nejvíc, ale ve všech propadlech jsem napočítal osmnáct odstínů. Proč nejsem 

malíř? Dva strnulé ostrůvky na jezeře Kladka vypadají jako hřbety spících Plesiosaurů. Až na 

to, že kypí barevnou vegetací. Paty břízy i borovice, které tam rostou, jsou věčně 

ošplíchávány vlnami. Jedna se dotkla i mé boty. Jak rád bych k tobě, ostrůvku v srdci Kladky,

doplaval, ale nesmí se to; jen pstruzi to mají povoleno. A jemně slizký úhoř. Zůstal jsem stát. 

Kam se hnát? Poklekl jsem k vodě, co neproudí, a hlavou mi proudily osvědčené dětské sny o 

nekonečných prknech napjatých právě přes tohle jezero. I sny o zalykání se a o číslech. O 

veškerých pokorných lávkách času a vratkých mostech, po kterých já budu nucen jít životem. 

V hrůze balancovat, hlubinu propastnou pár centimetrů pod kotníky. Provazochodcova to 

dutina. Zdá se horší pastí než Niagara. Konečně jsem se od odrazu v hladině odtrhl - a šel. 

Takřka máchovská to pouť a místa mnou spatřená a putování okolo dalších a dalších tabulí 

naučné stezky. Dojdu i hluboko do nejzapadlejšího zákoutí Kladky, kde už začínají bažiny, a 

jako miniaturní dinosauři mezi rákosy močálu čučí žáby.

Až když jsem se přiblížil, odskočily do tůní. Plesk. A řasy? U břehu jednoho třasoviska já 

spatřil miliony žabích vajíček. Pulci byli před vylíhnutím. Tu se cosi rezatého jak liška mihlo 

borovým hájem a já bezděky sešel z bezpečných prkýnek a vstoupil konečně i na panenskou 

půdu, houpavou jako houba. A kmotra liška z Lady? Možná mě pozoruje. Oči v křoví. Copak 

loví? Ještě krok, uvidím její čumák. Tu se pode mnou vratká půda rašeliniště prolomila. 



Vykřikl jsem, ale řiďounké bahno již mě vcucávalo. Nejvyší čas se probudit i ze třetího snu, 

blesklo mi hlavou. Ale běda. Tentokrát jsem nesnil. Kladku daleko na severu byla doopravdy.

Třpytné jezero mě asi mělo za úkol spolknou místo Kobera.

Kapitola dvaadvacátá: Je Zebra ztracena?

Na světě neexistují dvě zebry, jejichž pruhování je zcela, beze zbytku totožné.

Ředitel kynžvartské zoo v dopise autorovi

Z leda vtom vyběhl lišák, mihl se po křivolaké, stěží v mechu patrné hrázi, a byl u mě.

Jenže to nebyla liška, nýbrž kluk: zrzavý harmonikář Lorencovy družiny. „Vydrž, Váňo!" 

povídá a hup, skočil přes vodní propadlo. Stranou frnkly dvě fialové vážky a on úplně 

bezpečně přistál na balvanu ve tvaru krokodýlí lebky, který unikal až do té vteřiny mé 

pozornosti. „Chyť se bundy!" máchl jí ke mně. Dostal mě z močálu. Umyli jsme se a hrál na 

harmoniku Osamělého poutníka od Tolkiena. Radši ale Hazardistovu písničku. Foukal s 

přimhouřenýma očima, zasněně pozoroval neustále rozčeřené jezero. Někdy mu říkali Čerte. 

Vítr najednou ustal. 

„A ostatní?" zazněla do ticha otázka.

Čert vstal. Stál v mírném větru s čechranými vlasy, ukazoval na zalesněné svahy daleko za 

Kladkou. Tam jsem zahlédl čarodějky - alias báby s motorovou pilou u ohně. Už tam nebyly, 

zato tamodtud sestupovala karavana bloudů. Kluci a pes. Jak šli, zbroj se lekla. Zmizí 

v průseku? „Ha-hou," houkl harmonikář chraplavě a bundou vířil nad hlavou. Někdo nám 

mávl. Řetízek chlapců pokračoval v sestupu nějak zplihle a netečně. Zmizeli najednou v 

borovicích a já se na ně Harmonikáře začal znepokojeně vyptávat. Odvětil: „Ležení máme 

tady u jezera a já jsem - NA ROZDÍL OD TEBE - hlídat vydržel."

Zmrazil mě pohledem a vybavila se mi symbolická Lorencova čepice. Taky Harmonikářovy 

oči ji zřejmě hledaly, ale já ji zapomněl bůhvíkde.

Mluvili jsme o harmonice, avšak netrvalo dlouho a Lorencovi chlapci se vyloupli z lesa na 

druhé straně jezera a blížili se v houfu jako Husity, ozbrojeni. Po prkenném chodníku se vlekli

spíš mátožně a někteří byli za špindíry. Lorencovo listí se zdálo umolousané, jindy hrdá tvář 

byla na prsa svěšena. Oči se neblyštěly ani boji vysněnými, ani vybojovanými. Mračna nad 

horou zaduněla, zvolna začala pokrývat západní obzor. Harmonikář se svezl do stínu, jako 

jimi zasažen. Usedl na pařez zlomeně, podepřel pěstí velikou hlavu, vypadal jako bůh Pan. 



Vmáčkl klouby pěsti do důlku na bradě a mžoural. Stal se povadlou sasankou. Ale ostatní 

taky. Snad až telepaticky propojené děti, tedy s výjimkou Chlebnikova: nebyl přítomen.

Zaplašil jsem zlou předtuchu, hnal se Lorencovi v ústrety a myslel na Ivanu. V letu jsem 

zručně vybíral nebezpečné zatáčky. Prkenný chodníček pode mnou dostával zabrat. Hbitě, s 

fantazií jsem to po něm vytáčel jako na své dávné, zlaté koloběžce. Cink, cink! Vítr mi 

říkejte. Pelášil jsem porostem okolo Kladky a na vyčouhlém mysu jsem to v důsledku kvapu 

div nenasměroval do jezera, ale nakonec zatočil včas. Před králem Kynžvartu jsem zabrzdil 

uřícen, nicméně živ a zdráv. „Lorenci! Kde máte Ivanu?"

Strohým gestem zastavil po zuby ozbrojenou kolonu svěšenců. Schlíple čekala přede mnou. 

Pokukovali poněkud provinile kolem dokola. Lorencovy paže visely bezvládně. Samozvaný 

král se mi díval do očí. „Nevím." Vydralo se to z hrdla staženě.

„Ty nevíš?" chňapl jsem bídáka pod krkem. „Že nevíš?" Chytil jsem ho za věčný šátek a 

cloumal jím. „NEVÍŠ? Šla s vámi!" Div jsem ho nezačal škrtit a věrný Hazardista se hrnul 

blíž jako jeho tělesná stráž. Byl ve střehu, s prsty u jilce meče. Lorenc se mi vymanil a řekl: 

„Pátrali jsme nahoře. Až na kótě. U kóty jsem dal rozchod. Každý šel hledat BRLOH na 

vlastní pěst, to s námi ještě byla. Pátrali jsme všude. Pod haldama větví. Na obrovských 

balvanech i pod nimi. V roklích, úžlabinách, korunách jedlí: je tolik možností. Je, myslím, 

třináct milionů způsobů, jak ho najít, ale smůla, svět je rozsáhlý. Rozkládají se tam i všelijaké 

složité paseky a mýtiny."

„Primitive!" Měl jsem sto chutí mrštit jím do Kladky. Do vln, asi jako vyhořelou sirkou. 

Bačkorou. Ale odstrčil mě a minul jako nekrytý šek. Zarytě pokračoval po chodníku se 

staženou, skloněnou tváří.  Pes ho schlíple následoval. „Hazardovali jste!" uhodil jsem 

zoufale na Hazardistu.

Odmítl to – a Karásek Lví Srdce vzadu letargicky točil jakousi další mrtvou růží. Nebyl 

ozbrojen a duší o mnoho přítomnější nežli Chlebnikov. Jeho blazeovaný výraz mě mohl 

přivést k infarktu. „Ztratila se sama," dodal Hazardista. „Volali jsme na všecky strany. Na 

sever, na jih, západ, východ. Všecko jsme dvakrát proběhali. Prolezli. I dole u serpentin. 

Osobně jsem zpovídal čarodějku, která nahoře pálí dřevo. Je to hodná dělnice. A nic. Nebo 

spíš VŠECKO ŠPATNĚ."

„Nepátrali jste dost, ty hazardére špinavý. Ne důkladně." Poslední větu jsem zařval jako 

nějaký Bruncvíkův lev - Lví Srdce sebou cuklo, až mu věčný šípek uletěl do Kladky.



K šípku ostatně s váma, bastardi, to jsem si pomyslil. Jestřáb.pozorovatel se znenadání spustil

a padal jako kámen či oko boží.

„Okamžitě se vracíme, rozumíš, Lorenci? Přebírám velení, packalové!"

Ale Hazardista mě chytil za rukáv. „Lorenc se, Ivana, domnívá, že šla za tebou."

„Cože?"

„Myslí, že se Ivana prostě vrátila. Trápí ho to."

„Do chýše?" Zarazil jsem se.

Zatřásl mnou. „A šla za tebou, ale vy dva jste se někde minuli. Kudy jsi šel?"

Vztekle jsem ho odstrčil. Nehazardoval dostatečně, jinak by tu stála. Zuřivě jsem se ohlédl po

Lorencovi. Špinit se s tebou ale nebudu, mizero královská! To mi proběhlo hlavou. Pranice 

mezi námi ostatně už proběhla jako mezi dospělými. Odvrátil jsem z Lorence znechuceně oči 

a strčil do Hazardisty: výbojně, provokativně. Kvůli jeho zapotácení šlápl nemotornější Kočka

do mokřiny. Na to, že jsme stáli v jednom chumlu, se hazardér dost ovládal. Konečně jsem se 

otočil… a vykročil po hladkých prkýncích za Kara Ben Nemsim. Ten sklesle seděl nad 

vychládajícím popelem ohniště, palce jako obvykle vsuty za opasek. Harmonikář nad ním 

bezradně postával, rozpačitě mnul kštici. Táhlý tón věrného nástroje dozněl nad jezerem. Já 

šel jsem cestou tesklivou... Rákosí se měňavě vlnilo. Vrčel pes, kvákla kachna. Připadal jsem 

si na chvíli bezmocně a zarazil se před Lorencem: „Mluvil jsem s Hazardistou. Ivana ti 

vykládala, že jde zpátky za mnou?"

Mlčel. „Ne. Ale… Víš, celou dobu mi tak připadala."

„Jak?"

„Že se chce vrátit."

„Věšíš mi na nos za bulíky?"

Přitakal. „Jestli si to chce myslet. Ale ne. Chtěla do chýše. Celou výpravu."

Takže díky za útěchu, ale věřit ti nebudu, pomyslil jsem si. Tu se mě cosi jemně dotklo. 

Prudce jsem se otočil. Byl to Karásek. Ve štipci prstů něco držel a nesměle se odtahoval do 

stínu a soukromí.

„Co chceš, ty bloumale?"

„Ivana se mi po straně s něčím svěřila."



„Nepovídej, Karasi. S čím?"

„Prý s náma NIKDY neměla chodit. Ale ne kvůli tobě. Z jiného důvodu. Kober je prý 

nevypočitatelný, ale jedno spočetla. Bude chtít Hláskařův poklad zpátky."

Škubl jsem sebou. „A to ti nakukala?"

„Jo, a bála se. Měla strach."

„Z čeho?" vzal jsem Karáska za paži.

„Taky o tebe. No, a že Kober vyčuchá ten náš kráter.“

Bála se tedy, že mě obr zaskočí v chýši raněného? „Co ještě řekla?"

„Hm. Řekla mi: Měli jsme tam ještě někoho nechat, Karásku drahej." Usmál se. „Aspoň prý 

psa. Anebo mě." Díval jsem se na dekadenta s matnou nedůvěrou a povzdychl si: „Kamaráde, 

a nebásníš?" Vzpomněl jsem taky na jeho zápisník a výstřední zvyky. Lví Srdce byl trochu 

zvláštní. Zeptal jsem se ho na něco a on odpověděl bystře, ale naprosto nečekaně. V tu chvíli 

jsem si reakci nepřebral, ale mělo to přijít. Co řekl, se týkalo básnění, jenže mě zajímaly jinačí

věci. „Opravdu o mně mluvila?" Ohlédl jsem se po partě. Mezitím došli k ohništi a sesuli se 

dokola v mlčenlivém kruhu. Laxně. Kdesi plesklo křídlo, kdesi na vodě; ale jinak panovalo 

nad jezerem hrobové ticho. Samo jezero ale hrobem sotva bylo. Znovu zahřmělo. Mraky se 

táhly jako hustá omáčka. Shlukovaly. Opakoval jsem nejapně trapně samolibou otázku: 

„Zmínila se o mně?" Karásek neodpovídal. Místo toho otráveně civěl v dál za mé rameno. 

Odkráčel bez rozloučení a ozvěna hřmění dozněla. „Zmínila," zazněl za mnou Lorencův hlas.

Zvedl jsem oči. Konečně se mi do nich podíval zpříma. Vyprávěl: „Víš, co řekla mně, jakmile

jsme se v potu tváře vydrápali na kótu a když jsem jí konečně začal nadšeně ukazovat, kudy 

vede která cesta? Řekla: Mrzí mě, že mi to neukazuje Ivan."

„Ále. Neutěšuj."

„Nelžu. Dodala: Ten se o tom ve vlaku nabásnil."

„Vážně?" A ohlédl jsem se. Kluci už se trochu vzpamatovali. Radili se v povzdálí. Stáli jsme 

s Lorencem u jezera. Karásek už pohyboval v hrozné dáli a vypadal jako skřítek, co 

individualisticky odchází po chodníčku. Jde snad pro změnu najít Chlebnikova? Mrkl jsem na

Lorence a myslil si: pořád tě budu vidět s ní. Už se vás dvou nezbavím. S Ivanou tě vidím 

ruku v ruce. Běžíte. Zase. A vše z vás směšně visí jako z mimozemšťanů: demižony, ozdoby, 

když vesele uháníte k bunkru. Ten výskot. A má představa, že si stačíte. „Víš co, Lorenci?" 



povídám. „Pojďme domů!" A myslil jsem pochopitelně na Osikovou chaloupku Petra Pana a 

Wendy. Ale slyšel mě? Kdo ví. A co doopravdy prožili v lesích na kopci a co se doopravdy 

přihodilo uvnitř jeho hrudi? Beze slova se odvrátil. Šel. Sesul se k ohni, který se znova 

rozhořel. Plameny vyšlehly stejně vysoko jako písnička. Lorenc do nich zíral zkameněle a 

zdeptaně. - A přece král!

Panoval Kynžvartu. Snad. Minimálně ve snu směl panovat i Čechám. Jako bychom tábořili 

v jejich pravém, minerálním a dětsky bušícím srdci – s prsty ne na tepu doby, ale na tom 

skutečném, přírodním tepu. A bylo slyšet i bušení z osikové chaloupky, ale jen pro někoho; 

asi jako láska je křehká a nemá se vykřičet na prkna jevišť, aby neumřela. Díval jsem se. 

Opravdu je to možné? Vážně je Lorenc, tenhle kluk, snovým pozůstatkem mého soka z 

pozemských bojů o Ivanu? Díval jsem se a zimničně mi trnulo, když se mi podruhé vybavilo, 

co jsem mu ve vzteku napovídal: My tě s Ivanou nechceme, dej nám pokoj. Přestaň nás 

otravovat, my o tebe nestojíme.

Už si to přebral? Ale my to museli říct! Choval se jako dítě, nebo aspoň k nám. To nebylo 

možné akceptovat. Posté jsem se ohlédl a dítě-Lorenc se strnule hřál u ohně. Bez meče a 

zájmu okolí. Nebo se chvěje? Rozhodně mi připadalo, že má dost.

Chuť na cokoli ho přecházela. Co horšího, ani utahaní kluci se k ničemu neměli. Jako 

telepaticky propojeni se nicméně sesedli k ohni. Shodili zbroj, odkopli výstroj. Praštili meči, 

zahodili štíty. Jeden za všechny, všichni za jednoho, nicméně taky v míru. Rozklad armády. A

nejen jí. Život samotný je na moment zamrzel. Asi po Lorencově vzoru. Nebo se jim zkrátka 

jen zastesklo po mámě, jako se to čas od času děje všem jejich vrstevníkům v dětských 

domovech? Každý byl jiný a každý tažení prožíval po svém, ale teď seděli spolu. Každý žil 

uvnitř svébytně, ale jinak byli svorni. Skauty. Díval jsem se z povzdálí s obdivem. Konečně 

povídám: „Víte co, pánové?“

„Co?“

„Adios.“

Protože Ivana byla jen jedna. Už ten Lorenc z naší pošty, ten dospělý, to říkával - a měl 

pravdu. Teď byl i čas a vy si tu, krtci, na Kobera čekejte třeba do soudného dne.



Tajnosti vysavače

Město, ve kterém žila Alenka Cenková (tato udatná cestovatelka a majitelka řady patentů) se 

odedávna ježilo sty komínů. Rašily všude, ale nejvíc jich rostlo ve čtvrti Dýmov. Co vyráběli 

dělníci v tamních továrnách, by vám snad vylíčil lépe Charles Dickens, ale třeba je to tajné. 

Ať se ovšem tito pracanti činili u čehokoli, dýmalo to - a dýmalo. 

Co horšího, městská rada se neobírala úklidem. Proč? Měl jsem v ní hlavní slovo. Zdálo se 

mi, že na pořadu dne jsou vždy závažnější problémy. Jaké? Atlantida, Kynžvart, Marťané, 

poklady, občané na Saturnu, jádro Země... Divu proto není, že se na nepřístupných římsách a 

střechách usazovaly vrstvy popílku, a když jsem přicházíval ze schůze zastupitelstva, býval 

jsem prachem obalen. Jenže jsem čuně, nevadilo mi to. Jistěže, buldozery den co den 

odhrnovaly z ulic „svinstvo“, ale tím jen vytvářely metry vysoké závěje. A buldozeristi vždy 

po práci chutě kvačili na pivo a nestarali se o rozdíl mezi hebounkou náručí haldy vloček a 

haldou prachu. Prach, to koneckonců nebyly prachy a oni průjezdnosti dosáhli; ostatní jim 

bylo šumafuk a rozpočet, na kterém jsem držel ruku, dbal spíš výsad pochybných džentlmenů,

takže dokonce i jeden spisovatel u mě pobíral tak vysoký plat, až přestal psát. 

Už prý jen snil. Uléhal tak, vstával. Příběhy dál jen vykládal. V hospodě i jinde a vždy, než se

ocitl v limbu. A mnohé sny ani papír nesnesou, koneckonců ne. Některé ano a je, myslím, naší

svatou povinností je registrovat. Zdávají se i Aleně Cenkové.

A jsou tři typy snů. 1. Metaforické vzpomínky na události, co se přihodily v čase někomu 

jinému: lidstvo má společné podvědomí. 2. Vize budoucnosti včetně té o triumfu pokrytectví. 

Korektně tutlané pravdy o tom, že se všude v skrytu odehrává genocida některých skupin 

obyvatelstva. Atd. 3. Stihomamy: a jste-li paranoidní, ještě to neznamená, že po vás nejdou.

Alena Cenková nevěřila sice takřka nikomu, ale sny třetího typu měla pouze za záludné 

implantáty, které vám někdo zlý záhadně vnukne. Považovala je za nádory. Na všechny pak 

potřebovala vysavač. „Neměli bychom s tím prachem něco udělat?“ zeptala se, když jsem k ní

zase jednou zavítal. „Co takhle zbudovat ještě jeden komín, anebo stometrovou věž. Situovala

bych ji přesně doprostřed Dýmova a v jejích kořenech navrtala studnu do dalších sta metrů.“

Architektonická latina? Kdepak. Smrtonosná vážnost. Zavřela se do pracovny a pět dní 

nevylezla, jen občas zahřměl výbuch. Ale naproti přes ulici na to byli zvyklí, takže se Jindra 

ani jeho rodiče už nevzrušovali. Ani nad údery kladiva. Bába si hraje, no, a co? Konečně 

zazněla finální detonace. To Ali vyhodila do povětří zeď laboratoře. Na uprášenou ulici 



vytáhla na kolečcích stroj jako horu. Uprostřed Dýmova čekala vyprojektovaná věž a v 

prachu šedavých snů si u její paty hrálo několik dětí. A zedníci tu mastili karty.

Vytrhl je ze hry andělský Alenin hlas: „Stavitel má hotovo a tady máte základ vy.“

„Páni! No, paní Cenková, co to za sebou táhnete?“

„Hádejte.“ A jelikož měla autoritu, dodala: „Na věž s tím.“

Za dvě hodiny zelená plechová krychle trůnila sto metrů nad městem přimontována k cihlové 

věži. Uvnitř číhal onen stroj. Ven čněla leda oranžová roura - o průměru asi pět metrů. Stáli 

jsme s Alenou a s Jindrou pod věží jako tři blechy.

„Jaké to dekorativní napadení prašných snů. Ty sny doteď polehávaly v ulicích i na střechách,

ale stačilo. Toto je vysavač,“ pronesla Alena a stiskla ovladač.

Krychle v nedozírné výši se začala otáčet podobna střílně tanku a oranžová trubka, to mohl 

být kanón. „Vybubnujte vše občanům!“ požadovala Alena, aby všichni přišli. Ne každý byl 

takové ťululum, ale přesto se shromáždil dav.

„Mrkejte,“ hlesla Alena. „To vycídí vše. I mysl od snů. Taky dvorky. Vyčistíme město.“ 

Stiskla knoflík plastikového ovladače a ss, stroj sál. Zprvu vzduch, vzápětí prach. Obrovská 

oblaka se odpojovala od dlažby a byla polykána útrobami vysavače.

„Spusťme rotaci,“ pobídl Alenku bystrý Jindra a nedořekl ještě a stroj na věži se začal otáčet. 

„To ale nebude dostačující,“ vzpamatoval jsem se konečně.

„Proč ne? Ještě umocním sání.“ Stalo se.

Zástup se zavlnil. Lidé bezmocně vzlétli. Mísilo je to s kamínky, brouky, mřížkami kanálů a 

cucky vody z potoka. Vše směřovalo do chřtánu vysavače. „Kriste pane!“ slyšel jsem sám 

sebe, jak beru to jméno nadarmo. Tak tentokrát jsi, Aleno, přestřelila. „Vždyť to je masová 

vražda,“ vyrval sem jí kus plastu, který byl upraveným televizním ovladačem, a stiskl, jak je 

mým zvykem, první knoflík, co mi přišel pod prsty.

Jenže nebyl pravý. Navíc krám praskl. Rozpadl se. „Aleno! Co´s to udělala?“ Prvně v životě 

jsem propadl hysterii. Ona taky, ale jen částečně. Jak se to projevovalo?

Chodila v kruhu, vlasy jí stály. Jindrovi zatím odstartovala z temene celá kšiltovka. I mě již to

vcucávalo. Alena obrátila gravitaci! „Cos to provedla? Jak to stopnem?“

Neodpověděla. Mlčky vzlétla. Od povrchu ulice se odpojilo i patnáct náklaďáků. Konvoj 

pochmurně stoupal. Z dlažby teď už vystřelovaly kostky. Na vlastní oči jsem viděl stromeček,



který asi nikdy nikomu neublížil, a přece byl jako v hrozném snu rván z kořenů. Tornádo? 

Nikoli. Alenčin vynález. I z jejího baráčku vertikálně startoval komín. Vše mizelo v útrobách 

vysavače. I my. Kdekterá tyč. Náhodou jsem se jedné chytil. 

Vzpříčila se v ústí démona. Vlál jsem, já fábor. Jícen mě už hltal, síly docházely, tyč se 

prohnula. Praskla, já svištěl útrobami věže a očekával Zubatou, ale místo toho jsem se jako 

cukrář zavrtal do prachu. Se štěstím mě minula nějaká ta auta, tři stromy, komín, střešní tašky,

změť bicyklů a cyklistů, haraburdí, kus lázeňské kolonády. Přibývalo to jako v konzervě a ne, 

nikdy nezapomenu na kapra, který mě udeřil do temene. „Kde je ta semetrika?“ řval známý 

zedník se zlomenou rukou a já pochopil, že se zajímá o čističku Cenkovou. Nějaký Rom říkal,

že jí zvalchujeme hřbet, a byl rád, že sám vyvázl bez přeražené páteře. „Ke zdi s ní!“ křičel 

muž, v kterém jsem poznal starostu. „Támhle ji máme!“ volaly děti. „Bojí se, bába, proto se 

stupidně zahrabává hloub do prachu; ale my ji dostanem. Nešťastnice, cos to udělala?“ Mohli 

ji roztrhat, ale vzal jsem si slovo.

Alenka se zatím oprášila a řekla: „Radím vám rozvahu a zkuste vyhrabat nějaké skoby.“

Na chvíli zavládlo konsternované ticho. Starosta konečně řekl: „Takže máme bez 

horolezeckého výcviku zatloukat skoby dvě stě metrů nahoru komínem a šplhat?“

„Navíc nevidím skoby,“ zasmál se někdo na dně vysavače.  „Třeba Tři muže ve člunu támhle 

vidím, ale skobu ani jednu.“

„Alena jistě jen žertovala,“ povídám. Ale oni: „Ubijte ji.“ Někdo uchopil ocelovou tyč, 

nicméně Alena rozhodně nebyla včerejší. Vzpřímila se: „Nejsme přece zvěř. Copak nechcete  

město jako klícku? To já jo. Heleďte se: bude mi pomalu sto, a když mě teď sprovodíte ze 

světa, co víte? Možná mi tím posloužíte. Každopádně… Než to uděláte, tak mě poslouchejte. 

Vysála jsem dokonce školní autobus, uznávám, ale prach prvořadě. Vidíte ho někde? Na 

ulicích nezůstal. Je čisto a přece víte, kolik ho všude leželo.“

Hrdě zdvihla výškoměr: „Podle téhle ručičky vlastně teď nestojíme na dně původní šachty, 

nýbrž výš: na povrchu závalu. Jsme asi deset metrů pod rovinou dlažby, takže stačí tu výšku 

vyšplhat a garantuji vám, že osobně probourám zeď: majzlíkem a kladivem. A já udělám tak 

širokou díru, aby prolezli i ti s nadváhou.“

Řeč hodná státnice? Ministryně zdravotnictví? Některé hlavy zchladila, avšak studnu i tak 

plnily zlé sny. Mnozí si to uvědomili. Rovněž to, že Alenka kecá. A prach, ten sice bude padat

od komínů továren ještě dlouho, nicméně takovýto obří vysavač? Navíc dál v činnosti? 



Vlastně jsme znovu nevzlétli jen z toho důvodu, že jsme se v chumlu krčili u paty věže. 

Zatrolené léto. Zatrachtilý vynález! A jako bych i teď viděl část národa u oné paty – a ten si 

nesl auto-součástku, ten rovnou kus plotu… Jedna mladá dívka si dokonce přisvojila kytici 

umolousaných růží, ale bezostyšně ji vrazila neodpovědné Aleně do obličeje: „Náno! Jak asi 

teď vysavač zastavíš?“

Navrhl jsem čile za Alenku, že se poohlédnu po televizním ovladači, ale starosta jen vrtěl 

hlavou, vzal mě za rukáv a povídá. „To bys uletěl, ty Janku. Nechápeš? Jsme v pasti.“

Zamyslil jsem se opět. Povídám: „Máte asi pravdu, starosto, a situace je koneckonců 

analogická s momentem, kdy by přestala fungovat gravitace. Ale rozdíl vidím. V tom, že 

nahoru se takto fičí JEN sto metrů.“

Srazili mě. Volali: „Její kamarád. Hoďte ho vysavači. Hej, ať si jeho útrobami oba stokrát 

projdou.“

Nejinak hovoří zástup - a někdo poťouchlý dokonce dodal: „A kéž se jim díky tomu koloběhu

zdají ty nejhorší sny.“

Vtom se chrabrá Alena klidně otřepala a opět si vzala slovo: „Mám nápad. Nemáte náhodou 

někdo knot?“

Bylo ticho. Pokračovala: „Mrkněte se rychle do kapes. Pro jistotu. Pokud bychom měli knot a 

ještě dynamit, vyšplhala bych nahoru za pomoci skob, které třeba přece najdem… Ale 

předtím, to je fakt, musíte někdo vyštrachat škatulku zápalek. Víte, když jsem ještě byla 

holka, táta mě s podobnou, moc hezkou krabičkou posílal dokonce do lesa. Hm, a mezi váma 

přece budu plno páchnoucích kuřáků. Ne?“

Bezelstné sebevědomí jsem jí záviděl. Ze svého hlediska měla po problému. Přesto vládlo 

vražedné ticho a neumím si pomoct, ale připadalo mi, že to mrazivé mlčení až moc připomíná

prekérní ticho před bouří. Ten dav na něco zíral. Jistěže na Alenu. Ale tu nemohlo rozhodit 

nikdy nic. Jako vždycky disponovala plánem. Zdálo se, že ji vážně roztrhají. Tam nad našimi 

hlavami dál hrčel motor a starosta se konečně vzchopil, aby si zvolna založil ruce. „Aleno?“

„Ano, Same?“

„Odpověděla bys, prosím tě, pokud jsi vážně tak moc chytrá, ještě na poslední otázku?“

„Mile ráda!!!“

„Co uděláme tady u paty věže v momentě, až doutnák nahoře dohoří a dynamit exploduje?“



Zasmála se vysoce suverénně. Povídá: „Co bychom dělali? Rozprchnem se, jako když do nás 

střelí. Jenom pozor, vážení, odstartovat musíte, teprve až se nahoře ozve rána.“

Starosta se pousmál. „Jo. Řekněme, že se najde doutnák. I skoby. Jo. Řekněme, že tu někde 

čeká dokonce pár kilo dynamitu. Náhodou. Exploduje a dejme domu, že se věž zbortí 

vertikálně a úhledně zavalí jámu pod sebou; ale řekni mi, Alenko, jednu věc.“ Odmlčel se. 

„Jaký postup navrhuješ dál?“

Bez rozmýšlení odsekla: „Navrhuji zrušit továrny.“

Inu, dá se snad lidu zazlívat, že se ta chvíle stala i koncem jejího života?



Kapitola třiadvacátá: Sám pátrám po Zebře aneb Na místo nejstrašnější. Krok za 

krokem.

They were the footprints of a gigantic hound!

Sir Arthur Conan Doyle: Pes baskervillský

Kdybyste se někdy taky vraceli z Kladské do Kynžvartu, všimněte si, že z cesty vede 

uprostřed nejprudšího sešupu zvláštní odbočka. Koruny buků tu čarují a vytvořily v paprscích 

slunce šerozelený tunel, jímž se dá dohlédnout k rozeklané skále. A okolo narazíte na 

všechno. Jsou tu mechy, vzdechy, bludné kořeny i celé kotrmelce strachu. A krmelec, jen čísi 

hnátou zlověstně zbořený. Další a další kořeny. Vstupte do pekel, ač prostým tunelem z listí, a

uvnitř slavkovské hory spatříte to samé, co jste v malém viděli už průhledem od silnice. 

Magický, tajuplný otvor; černou sluj. Ledově chladné ústí podzemní chodby, která se jen 

zvolna propadá do dračího jícnu kynžvartského podsvětí. Právě zde potkáte další ze záhad 

Kynžvartu. A není to vše. Je to i má dávná podzemní chodba.

Když jsem byl dítě, nebylo toho srpna cesty na Kladku či zpátky, abych po zlověstné tlamě 

v křoví nejukl, i když až ze silnice. Z bezpečí. Ale odvážit se jen o krok dál? Blázníte?

Jít nekonečně dlouhým lesním tunelem z chvějícího se listí? Ne. Nikdy. Jen jsem se vždycky 

tak po očku koukal. Jako teď. A hle, jsi tady pořád, chodbo snů. Roky. Jako tenkrát. Zároveň 

jsi mě děsila i přitahovala. Škaredě jsi zívala, jak já se bál. 

SNAD NIČEHO TADY V KYNŽVARTU jsem se tenkrát nehrozil víc. Ani Kobera.

Není proto zvláštní, že jsem na to místo během dalších let dokonale zapomněl?

Jen prázdná, černá skvrna na konci tunelu, ale vytěsněná z mysli dalším životem. Potlačená 

pozdějšími, sterými zážitky. Vygumovaná. Ale jámou zůstala, nezhynula. Existovala tu - nad 

Kynžvartem - celou dobu dál, i když v skrytu. Sama, jen pro sebe, asi jako to dělávají sobecké

děti. Hrůza dál žila prazvláštním životem skvrny, jen já o ní už nevěděl. Až teď zívla. Sbíhal 

jsem okolo zpátky do Kynžvartu, když si vzpomněla. A vše úplně jako tenkrát, až jsem se 

otřásl. Brr. A jen matná vzpomínka na jakousi zdejší legendu o zběsilé smečce lítých dog s 

kaší pěny na mordách, to mi blesklo hlavou, a já zaslechl baskervilský štěkot tryskem se skrze

hvozdy ženoucích bestií. Předzvěst? Ach, jak to bylo v pověsti? Už vím. Psi štvali křehkou 

dívku ve žluté krinolíně a ve svatebním závoji. Běžela o život. Klopýtá a podobá se Ivaně. 

Padá do vřesu s krátkými, ostrými výkřiky. Padá, vstává, padá, vstává. Poutavý závod. Až 

zapadla do močálů. Až ji slintající stvůry lačně doběhly. Zde, zde se táhnou řady jejich 



šlépějí. Zřetelně registruji čenichy a kupředu vystrčené jazyky. Rozeznám bílé, takřka upíří 

tesáky v rozšklebených chřtánech. A ta dospělá dívka mé představivosti? Jak že skončí?

Jak asi. Dogy ji zahnaly právě k ústí této chodby. Chtěla se v podzemí zachránit. Vřítila se 

tam jako jarní voda i coby šílená, ale stejně ji dohnaly a rozervaly na kusy. Stál jsem najednou

na dalším životním rozcestí. Ne už mezi Kynžvartem a bílým hřbitovem, ale tady. Je šero, 

jsem docela sám. I strnule jsem se díval do nekonečně dlouhého, krásně i zlověstně šumícího 

tunelu. Do té Moodyho cesta ke smrti. Ptal jsem se: smím zůstat mrtev? A dodával: Je-li 

někdo mrtev, je to nadlouho?

„Vstup!“ zachraptěla dutá skvrna. „Pojď. Přece chceš do mě! Přece musíš za svou vyvolenou. 

Tato půlnočně myší díra zvala jako pan Hyde, ale Jekyll v mé hlavě radil pokračovat do 

Osikové chýše. Jen zběsilec viděl v tu chvíli barvy lesa jinak - a nedal se. Hyde má vždycky 

vlastní plány a záměry. Chramst! Už mě magický tunel z bukového listí vsrkává.

Vstoupil jsem od silnice - a vsával mě vehementněji než prve kladská bažina. To Hyde mě 

postrčil k ústí a nohy už mě samy nesly ke vstupu do posvětí. Jako Orfea; ale Eurydika tu 

nebude! Nebude.

Ale bránil jsem se Hydovi, démonu v sobě? Naopak. „Když jsem už tu,“ říkal jsem si, 

„splním si aspoň další dětský sen. A poprvé v životě, doopravdy poprvé jsem vkročil na tu 

kapradím zarostlou cestičku. Ehm, vím: taky byste šli. Ale teď pochopte, co to pro mě 

znamenalo. Jednomu příteli jménem Navrátil slibovali celé dětství výlet na Radhošť a nikdy 

se to nesplnilo. Tohle je podobné. „Šel vstříc osudu," jak psává kdekdo. „Zvolna se ubíral 

studeným tunelem. A hloub.“ Sestupoval jako přímo do sklepů a jako k smrti. V uších mi 

zvonilo. Cink, cink, cink… Koloběžka na schůdcích směřujících k DOMU SESTER, i šel 

jsem krok za krokem, a kdysi já pokaždé do té štoly pouze nakoukl. Dnes chci víc. Považuji 

se totiž omylem za dospělého. Krok za krokem. Krok za krokem. A kdysi jsem vážně dovnitř 

jen mrkal, ale s hrůzou strašlivou! Dnes… Krok za krokem. A kdysi jsem tam nahlížel s 

touhou úplně marnou. Krok za krokem. Jako panic. Krok za krokem jsem se blížil ke skvrně. 

Krok za krokem jsem se sunul ke skále. Krok za krokem k otvoru. Krok za krokem k hrůze. 

Krok za krokem i k lásce. Krok za krokem. Konečně jsem se zastavil. Strnul. Zrezivělá mříž 

bránila pochodu. Z nitra hory duněla voda. Z nitra této slavkovské hory to za mříží 

monumentálně znělo písní tisíce Plakalek. „Zamčeno?“

Ne. Byla pootevřená. Štola zněla, čímž zvala: monotónním, dutým hlasem kynžvartského 

podzemí: „Hej, vstup, ty červe! Dál, suň se blíž. Krok za krokem.“



Udělal jsem to.

Uvnitř… Panovalo tu brčálové příšeří. Vládlo ticho. Ještě víc kroků. Ohlédl jsem se. Nebe se 

venku zdálo prapodivně pokryto hrůzně rozčesanými řasami. Visely zplihle a takřka jako ruce

Lorencových chlapců, když je zaskočí Kober. Visely shůry jako záclony. Visely až dolů, k 

nekonečným lesům, co bez přestání šuměly. Hučely. A které nedávno pohřbily Cessnu a 

dlouhý čas předtím mé srdce. Nebo jeho část. Zablýsklo se. Náhle se zvedl sykotavý vítr. 

Koruny osik u skály se začaly groteskně dmout. I kmeny ostatních stromů se prohýbaly. 

Praštěly. Už nebylo ticho, kdepak. Taky uvnitř hory to dunělo, jako by se tudy řítily katarakty 

dalších a dalších kynžvartských potoků. Z čela mi do oka něco pomaloučku steklo. „Posral 

mě pták?"

Zasmál jsem se. Ale nepřirozeně, křečovitě. Byla to voda. Stál jsem. Jako by se mě zlehounka

dotkla neohrabaná pracka, ale obrovská. „Brr!" I nebe se rozbrečí, měl bych se vrátit. Ale 

místo návratu jen dalších pár kroků dovnitř do skály a do tmy. Jako do pyramidy. Už si 

vzpomínám! Egyptologické oddělení místního zámku s pergameny a s mumií. Postupoval jsem

jako ten Indiana Jones, ale pořád se ohlížel. A znova. Mráz mnou projel při tom pohledu.

Ó, jak rychle se scvrkl a vzdálil čtyřhranný vstup do hory. A okolo? Okolo mě to ještě víc 

duní. Přesto jdu dál. Kam jsem se to vecpal? Kam docapal? Vždyť všechny myslitelné potoky

a STOKY Kynžvartu se proti mně spikly. A má pata? Smekla se jako pata Achilla či Kobera a

koukněme, již padám a kloužu a propadám se a marně se chytám slizu a letím podoben 

hmyzu, stále rychleji a do hlubin vlastní, vlastní propasti!

Kapitola čtyřiadvacátá: Návrat na začátek

Nutno přiznat, že kompozice UZAVŘENÉHO KRUHU byla využita mimořádně mistrovsky.

Z kritiky britského filmového hororu Přízraky noci (1945)

A zase procitnutí. Pokolikáté?

Tentokrát bylo nepříjemné. Zima a vlhko. Škubl jsem tělem, vyskočil a trčel v temném 

proudu stoky. Co se tu jen pořád opakuje? Aha. Je to jako při příchodu od rybníka Bradáče. 

Propána, to přece ne. Že by se vše vracelo na začátek - a já jen snil?

Rozhlížel jsem se notně vyjukaně. Po bouřce - najednou - ani památky. Byla taky sen? Černé 

mraky zmizely: byly v prachu. Jasně bílé ústí stoky zelo jen tři kroky přede mnou i s malou 

peřejí, tak mi povědomou. Stál jsem v proudu, ale už oslněn. Ohromen. Zmaten. Mou 

pitomou hlavou se kolem dokola už zase točily dětské mlýnky vzpomínek. Sen, skutečnost… 



Oči mi unaveně kloužou po důvěrně známých kamenech. Vyjdu z chladu na světlo. Hle: 

zkratka. Ze štoly mého dětinského děsu to udělalo HUP do potůčku mých ještě dětinštějších 

her. Okolo záplava zeleně a žluti, slyš cvrlikání, ciť vůně. A stará touha schoulit se jako kotě 

do trávy. Rudý můstek. V dáli pořád sympaticky klape můj mlýnek. Ale ne, už vlastně můj a 

Ivanin. Točí se na pozadí všeho a k tomu kus asfaltové terasy a okno DOMU SESTER, kde 

jsme bydlívali vždycky v létě. Tak přece. Znova na místě. Kolo se otočilo o celý kruh.

Kapitola pětadvacátá: I hry s dětmi omrzí

Jediný rozdíl mezi bláznem a mnou spočívá v tom, že já nejsem blázen. Salvador Dalí

To loukoťové kolo mých surreálných snů. Otočilo se. A copak nyní vše nanovo odstartuje? 

Nemám se ze sna už radši vrátit? Ohlédl jsem se a stísněně zíral jen do tmy a náhle to věděl. 

Ono je tu. Bludiště hluboko pod Kynžvartem. Existuje, podobně jako pod Znojmem. Nebo pod

Jihlavou, Plzní, Paříží… Již jím ale nikdy neprojdu.

Leda v obraznosti. Na věci v dětství promarněné je asi navždy pozdě, zatímco v čase her je 

vše naopak. „Na průzkumy máme přece moře času," řekli kluci.

Omyl? Udělal jsem tak čtyři kroky z vody a sesul se do trávy. Já, špalek. Zrovna do míst, 

odkud jsem na začátku šťastně koukal do nebe. V levé kapse mě během celé terapie něco 

tlačilo. Nějaký smotek? Začal jsem ho opatrně rozrolovávat. Páni, kluci. Pergamen. Ale ne 

egyptský.

Ani ne z Kabinetu egyptologie na zdejším zámku. Pocházel z podzemí, byl už notně provlhlý 

a pokrývalo ho zvláštní, křivolaké písmo. Kde se ale vzal uvnitř mé kapsy? Strčil mi jej tam 

obr podsvětí? Nastavil jsem listinu roztřeseně palčivému slunci a užasle četl: 

Ivana není ztracena. Za soumraku čekej na Vrchu křížovém, až modlitebny stín žlutou stěnu 

zámku políbí. KOBER.

Nejapný Lorencův žert?

Konsternovaně jsem pergamen obrátil a stálo tu post skriptum, z kontextu vytržený citát 

klasika, o kterém jsem se v tomto příběhu už vícekrát zmínil. I HRY S DĚTMI OMRZÍ, KDYŽ 

DĚTI DOSPĚLÝM OCHRANU NEVRACEJÍ. 

Kapitola šestadvacátá: Lví Srdce Kynžvartu

Již jako dítě jsem miloval pohřební vůně a rád se zastavoval u hrobů, na nichž ležely uvadlé a 

mrtvé věnce.



Jiří Karásek ze Lvovic

Rozpačitě jsem mrtvolný, ba dekadentní pergamen sroloval do kapsy. Co znamená? Pitvorný 

žert pana krtka? Strčil mi snad nějaký DUCH ČESKÉ ZEMĚ zprávu nenápadně do kapsy? 

Tak či onak mě vzpamatovala.

Probrala ze chvilkové letargie, z denního snění. Vstal jsem, uháněl k prameni Viktorka. Pít. 

Kvůli vlastní síle se nalokat, a to zhluboka. Chlemtal jsem kyselku rovnou ze zobáčku, jako 

by to mělo být naposled, ale už stačila, již sbíhám strání. Přeskakuji neviditelnou hranici 

dělící civilizaci od pustin a okolo už se netáhnout cestičky z písku, ale je tu dole bolševníkový

ráj. Herakleum kdysi vysadil v Čechách Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, a to na Pecce. 

Kancléř Klemens Wenzel Metternich až posléze Kynžvart nechtěně proklel, když na počátku 

devatenáctého století bolševník i sem přivezl.

Přeskočil jsem přesně podle náhle neselhávající paměti tři trouchnivějící kmeny smrků. Z 

posledního rašila bříza. Protáhl jsem se jako akrobat tunýlkem v šípku, který nikdy nevoní, a 

nato osmkrát zatočím doleva, sedmkrát vpravo v labyrintu šeříků a… Koukejme, málem bych 

se zřítil do kráteru. Na mou duši. Ouha. Kráter se vrátil. Je čerstvě vydlabaný. A bez pokladu,

takže vypadá jako vykradený hrob. Seskočil jsem tam naprosto zoufale, asi jako na hřbitově, a

v pokleku pouze mrkl do spojovací chodby: „Ivano!" Protáhl jsem se rutinně dírou do 

Osikové chaloupky. Nikde nikdo! Je liduprázdná, ale naštěstí ne vyloupená. Sádlo, čaj, 

okurky, marmeláda, paštika, sýr, lívance se skořicí. Jen Hláskařova pokladu se kdosi víc než 

dotkl. Proč? Protože jsem nehlídal.

Stál jsem zkoprněle v SRDCI OSIKOVÉHO ODDĚLENÍ KYNŽVARTU a mžoural nahoru 

k nebi, do sluníčka. Nato jsem začal přecházet od stěny chýše ke stěně jako tygr v kleci. Má 

vina! Bude na nic, když ji začnu zlehčovat. Svévolné opuštění stanoviště. Ne? Tak se tomu na 

vojně říkalo. Zanechal jsem svěřenou mi chaloupku napospas lupičům, a to navzdory královu 

rozkazu.

Zklamal důvěru ve mně králem Kynžvartu vloženou. Neosvědčil jsem se, zradil za války, u 

kůlu bude zastřelen za kuropění. Nahmatal jsem v kapse zmuchlanou Lorencovu čepici. Přece

jsem ji nezapomněl, je to možné? A kéž bych toho uměl k tobě, chlapče, cítit v krajinách 

přátelství víc. Sklíčeně jsem pohlédl do průhledu v korunách a… Je to možné? Jako by celé 

Čechy ležely přede mnou a pode mnou na dlani.

Aby ale ne. Kynžvart je malebně rozložen na jižní stráni Slavkova a POŘÁD, POŘÁD se dá 

odsud koukat. Bez přestání. Ne na celé Čechy, ale já se i jejich výsekem toužil zahltit.



Jako by to dívání mělo být poslední. Držel jsem se větve a v slunci se pohupoval až na špičce 

osiky. Modravým oparem vstřebával zahalené horizonty, které dávný chlapec tam ve mně 

kdysi beznadějně ignoroval. Houpal jsem se ve výši. Snil.

I žít znamená snít. Nebo se Flaubert pletl? A CO BLUDNÝ KRUH? NEDOKÁŽI SE NIKDY

PROBUDIT? VŠE SE BUDE NAVŽDYCKY OPAKOVAT, asi jako mytí nádobí? Copak se 

tomu neubráním? Copak nevydržím a nezůstanu klukem? Copak neuvažuji ze všech sil 

dětsky? Copak jsem srdcem a duší nebyl kluk od začátku? Co jen to říkal Lví Srdce u 

Kladské? „Karásku, i ty jsi přišel Bradáčem?" ptal jsem se ho přece. A on: „VŠICHNI JSME 

JEDNOU PŘIŠLI BRADÁČEM."

Hrál si s růží, která ale nevoní a vždycky navodí tu prazvláštní atmosféru ztracených let…

Hrál si, koukal po mně přes trny vyčítavě: „Všichni se původně chtěli vrátit. A všichni jsme 

zprvu ronili něco jako slzy, když už to nešlo. Dospělí to mají obráceně.“

Povídám: „Každý zapomene.“

Řekl: „Každý. I ty. Ani ty se už nevrátíš. Nevstoupíš podruhé do stejné řeky a potoky se dál 

povalí po úbočí. Jsi voda."

„Ale voda se přece vrací. Neznáš příroďák? Neznáš přirozený koloběh?“ A jezero tiše 

šplouchalo, když jsme se bavili, a jedna část katastru Kynžvart dodnes patří dětství. Nebo 

aspoň dětství těch šťastnějších. Tomu uhrabanému jako zdejší cestičky. Tomu vyklizenému 

od smrdutého a tlejícího listí nevykradených hřbitovů. Prožitému v bezpečí… 

Kapitola sedmadvacátá: V magickém kruhu zámeckým parkem

V hustém porostu zámecké obory je utopeno malé jezírko, připomínající zelenomodrým 

přítmím tůň z pohádek. Někdy jsem tam zaskočil i při svitu luny.

Ladislav Fuks: Moje zrcadlo

Dlouho jsem se z koruny osiky nerozhlížel, nebyl čas. Já si aspoň žádný nepřidělil a šups, 

sklouzl jsem po kmínku, jako to uměli Kočkové nebo Hazardista. Žuchl jsem do trávy. Cink! 

Něco se lesklo pod mou podrážkou. Mačeta. A tak jsem ji sebral a šel, ale už ne do podzemí, 

nýbrž na místo nejpodstatnější. Že mi to nedošlo hned!

Ubíral jsem se tam žlutým Kynžvartem, zatímco slunce mi pražilo do temene, a šel a šel. 

Znovu míjel známá, milá místa. Opět tu byla nezapomenutelná stezka k pískovišti dětství, i 

když tento písek dávno zůstal pod drnem; opět jsem spatřil Stráň Tisíce a jedné noci a opět se 



škrábal po ní vzhůru, jako o život. Žluté, tak žluté jsou stráně Lázní Kynžvart, ale tahle byla 

navíc opravdu mou. A tou nejžlutější.

I reálně je nejvýš položena a… Z dáli a v oparu bývá až z vlaků vídána. Dotýkal jsem se trávy

a slezl kopec. Podívejme: nahoře ležely prérie a rostly břízy a osamělá borovice uprostřed 

loučky. V kruhu okolo já spatřil zbytky posad. Tábor Honzy Vyčítala či jeho kamaráda 

Plivníka. Nebo prostě Hochů od Bobří řeky. Ale pokračoval jsem samotářsky do hloubi temně

zeleného lesa, kde stály chýše. Byly zručně sroubeny, ale našemu Osikovému bunkru se ani 

jedna nevyrovnala. Myslel jsem na Lorence. Na Ivanu; ale nezastavoval se. Razil si cestu tím 

lesem a jednou další prolukou mezi větvovím jsem z dáli zahlédl od keřů totálně vyčištěný 

hřbitov. Tu… Přede mnou se jako mávnutím čarovného proutku rozestoupily poslední mraky 

a smrky a v slunci žlutě zazářil slavný Metternichův zámek.

Nebudu parafrázovat Fuksova detailního průvodce, ale shora je stavba hranaté písmeno U s 

jasně červenou střechou. Uprostřed účka tiše leží bílým pískem vysypané nádvoří. Do dáli 

okolo se táhne členitý anglický park. Má sto hektarů. Jen ocelová mříž (známá i z filmu 

Kdyby tisíc klarinetů) ho dělí od nádvoří. Seběhl jsem k ní. Konečně! Chladná ocel se ocitla v 

mé sevřené dlani. Držel jsem se křečovitě, hleděl skrz mříž. Nádvoří s kašnou se nezměnilo a 

jen mi připadá menší. A svahy stranou? Tam nalevo? Taky se zmenšily.

A fascinující Křížový vrch s ponurou modlitebnou? Vypíná se přece takřka nad zámkem. 

Vzhlížel jsem k tomu Křížovému vrchu jako kdysi, a to znamenalo, že omámen. Mám tam jít?

Do soumraku daleko, tak jsem se radši pustil do parku. Jako do pohádky. Leskne se tu rybník 

se strašidelným mlýnem, okolo hučí tajuplný náhon. Lačně sbírá vody kynžvartských potůčků

a končí vodopádem. Šel jsem přitahován. Spustil se pěšinou skoro pod paličatě tlukoucí 

proud. Valil se jako kdysi mezi kluzce mechovými kameny. Křišťálově průzračný. Do skály 

navždy surově bijící. Stál jsem takřka ve sprše kapek. Voda se valí. Stříká okolo. Pohltí mě. 

Ještě krok... Ale už jsem jako kamzík přeskakoval z kamene na kámen, na druhý břeh, a 

hledal i další vzpomínky. Jako celý čas v Kynžvartu. Chtěl je ohmatat. Přebalancoval jsem 

gotický oblouk, vypínající se přímo nad vodopádem, a přešel po prkenné lávce na lovecký 

ostrůvek uprostřed rybníka. Na zápraží zdejší chaty stojí dvě proutěná křesla pro milence a já 

usedl do toho nalevo - a díval se osaměle k zámku. Podobný průhled mají snad už jenom v 

Lednici. A zámek zářil žlutě do zeleně parku. Jako by zdmi výsměšně odpovídal bez ustání 

lechtajícím ho slunečním paprskům. Jako by žlutí karetně přebíjel všecičko v Kynžvartu. Tam

zůstává nějakým kouzlem navždy vše ve žluti. Navždy. Myslel jsem na Ivanu, vstal, otočil se 

k Metternichovu sídlu, ubíral se hloub do parku. Je ale ještě čas? Kolik zbývá do soumraku?



Šel jsem se teď fakticky skrýt před světem do stínu stromoví a loubí lipové mě uvěznilo a já 

hledal… Koho?

Jen Ivanu? I Kobera? Ano, pátral jsem dál i po něm, až u Černého jezírka. V Mariánském 

údolí. U všech tří písečných rybníků, které ve zdejších lesích čisťounce visí tak těsně nad 

sebou, jako by se jejich štěrkové hráze měly každou chvíli provalit. Obešel jsem taky další 

místa a hledal démony v nezdolné záplavě bolševníku, který se do Kynžvartu vrací a vrací, i 

když je nemilosrdně vražděn. Pátral jsem po gigantovi mezi nehybně civícími tvářemi 

obrovských balvanů nejhlubšího lesa, volal ho všude. Nakonec ani ne tak kvůli němu, protože

jsem to tady zkrátka prahl prochodit. Pošetile jsem chtěl zaplnit mezery z dětství, které 

zůstaly, a šlapal. Šel anglickým parkem a bylo tak krásně, že už ani nebyl anglický. Vyšplhal 

jsem se na skálu, kterou si kdysi oblíbil jeden ruský velvyslanec, a podívejme, právě z její 

vratké špičky byl dobře vidět můj hlavní cíl. Křížový vrch.

Kolo se otočilo o celý kruh. Obešel jsem každopádně park. Až rituálně. Kolem dokola. 

Vnímavě, o samotě, bez vyrušení. O hladu, ale s otevřenýma očima. Za půl odpoledne jsem 

ten park zenově obkroužil v magickém kruhu. Obešel jsem jej a nyní chrabře stoupal 

k prvotnímu cíli. Okolo už panovalo šero. Stoupal jsem dlouho. Sklíčeně. Lesní úžlabinou 

úděsu, úžlabinou pahýlů. Pod nohama našel praštící sušiny. Šustilo to všude a strašilo, ale 

pořád jsem šel. Slunce se skrylo. Blížil se soumrak. Vlci možná v dáli teskně zavyli, ale byl to

jen vítr v korunách. Dál se chvěl spolu se mnou. Tiše sténal. Vítr. Ten vítr! Ševelil v šalvěji. 

Křečovitě jsem stiskl jilec své pošetilé mačety. Vlasy mi vítr čechral až nepříjemně a konečně 

jsem si proto narazil Lorencovu čepici.

Udělal jsem to s matnou vzpomínkou na chvíli, kdy mi ji podal.

„Hlídej!" řekl tehdy úsečně, načež odkvapil do boje.

A já: „Jsem snad pes?" Ale čapka se hodí. Lezl jsem vzhůru zručně jako kolčava. Hladce jsem

zdolal skalní schodiště, provlekl se jak švadlenčina nitka podle kmene nejstarší lípy parku a 

vše realizoval v tichu. Výsostném. Jen chvílemi praštěl drobný štěrk. Stromy po mně 

natahovaly bezhlesně prsty a ty byly čím dál tím delší. Ruce jako pavouci. Kmeny lesů měly 

nosy. Pitvorné. Brr. Suky se stávaly očima. Běda! Jak se groteskně pitvořily! A pak…

Pak já došel na místo. K cíli. A rozhlédl se. Kamenný oltář se šesti řadami lavic, chatrný 

přístřešek, vše je situováno mezi dvěma obludně zelenými balvany. Prostý kříž trčí k nebi a 

hluboko dole pode vším se v tůni šera topí magický Metternichův zámek. Stojím nad ním. 



Konečně. Konec vypětí. Shlížím skrz kmeny. U cíle sklesnu. Ano, třeba hned sem do přední 

řady a lavice. Jako v první třídě. Jsem přece dítě, už se ani nepohnu.

Konstrukce modlitebny nade mnou drnčí ve větru; drnčí a skučí. Srdce jako by tuhlo chladem 

pod vlivem okolí. Děsivá místa. Mechy - a netuhne srdce Kynžvartu, ale mé. „Rád se vracím 

do dětství. Tečka," řekl jsem kdysi Ivaně. Odvětila: „Ne, ty si na nic nehraješ. Kluk ještě jsi."

Vzpomněl jsem na její vyčítavá slova stísněně v té kostelní lavici, vše se vracelo jako před 

smrtí. Mé dětinskosti, hlouposti, hry. Kdo ví, do jaké hrozné míry, to Ivaně na mě vadilo. 

Nikdy moc neřekla. Sfinga bez záhad? Asi. A já ji zase v duchu viděl – a dospělou. „Ty tvoje 

boky, ty tvoje oči…" A přece jsme byli posléze dětmi a já tu zemdleně sedím a čekám na ni. 

„Ty tvoje oči!" A já tu, Kriste Pane, pořád ještě čekám. Ale kde nic, tu nic. Ani stín. Žádný 

stín modlitebny, dotýkající se stěny zámku. Nebo jak je to na pergamenu? Jak jsem jen mohl 

uvěřit blábolu? Nic nebude. Jen konec. Vše pohřbeno, nejen Ivana. I dětství nesmyslných 

říkanek Edwarda Leara. Blouznění, blbnutí. Vše pryč jak cár. Jak list. Už to ve mně dávno 

odumřelo, ač jsem se snažil vše vrátit. Ať jsem se snažil sebevíc… Okorávání nelze zkrátit… 

A umírání vyšlo vstříc…

Kapitola osmadvacátá: Shledání v modlitebně

Zesynověla noční sinava

a sinou něhu na vše leje

a do úpadu kdosi volává,

nad žalovem večera se zamýšleje.

To bylo, když bárky rozsvítily

na moři tři hvězdy ze zlata

a když rozsvětlila nad mohyly

chvojku osamělá netata.

To bylo, když v proudu toho děje

hory purpur položily na vrkoč

a bezuzdný podmychvodověje

(je tak krásný!) říci nedovedl, proč.

To bylo, když slova Odysseova



rybolovci notovali nad vnadidlem

a na moři v dálce obzor stahoval

bílou pěnou vlnu s veverčím křídlem...

 Báseň VelemiraChlebnikovav překladu Jiřího Taufera

Nastal skutečný soumrak. Prazvláštní zvuky lesů stále častěji rozrývaly ticho zámeckého 

parku. Bezděky jsem se - už podruhé - ohlédl k malé vyhlídce, která jako by z oka vypadla 

altánu zbudovanému nad pramenem Viktorka, protože taky byla pagodou. Čímsi mě 

přitahovala i děsila. Vtom šelest. Kroky v tichu lesa duchů.

Prudce jsem se potřetí ohlédl k vyhlídce a hrůzo, zdálo se mi, že uvnitř něco stojí. Něco 

uvězněného zábradlím. Něco obludného. Rozeznávám postavu, její oči. Dívají se na mě.

„Kdo je tam?"

Žádná odpověď. Stejně ji znám. ON. Natlačen pod stříšku vyhlídky. Obr. Stojí nehybně. 

Kamenná socha se založenýma rukama. Kober.

Oči nemohu odtrhnout. Představím si sám sebe v těch jeho. Sedím v modlitebně a rýsuji se 

jako zatraceně dobrý terč na strašidelném pozadí sinavě bílého oltáře, zatímco se ke mně 

zdola blíží. Kdo? Kroky sílí. Někdo se ke mně škrábe po lišejníkem potaženém schodišti 

zdola od zámku a já tu jen letargicky sedím a čekám na ortel před lesním oltářem. V hrozném 

chladu. Přimrazen. Mrznu. V duchu naříkám. Jde konec? Zvednu oči k nebi. Potom… Náhle 

přede mnou křepce stojí křehká zebra stepní.

Kapitola devětadvacátá: Vrak letadla Cessna

„Všude na světě je plno věcí a někdo se po nich PÍDIT musí. A to je právě úděl PÍDITELŮ."

„Aha. A jaké věci?" zeptala se Anika.

„Všelijaké," řekla Pipi. „Hroudy zlata a pštrosí péra a MRTVÉ MYŠI a šroubky a matice a 

tak."

To se Tomymu a Anice velice líbilo a také se hned rozhodli stát píditeli.

Astrid Lindgrenová

„Já ho našla, Ivane," řekla bezelstně a dětsky. „Našla jsem Kobera." Jako by od našeho 

rozdělení neuplynulo víc než pár minut.



Jako by se dohromady nic neseběhlo. Jako bych Ivanu ani nemohl postrádat, jako by ani 

náznakem nepostrádala mne. Celou dobu, pro mě dlouhou. Ale ve světě Kynžvartu byly 

hodiny jako roky a dni celá staletí.

Přišla jako bylinkářka, co si odskočila na Větrnou hůrku. A já? Cítím chlad světa, nebo zimu 

této lesní modlitebny? „Ivano!" Vyskočil jsem. „Našla jsi Kobera?"

„Jo! Jedna holka mezi kluky. A našla." Pyšnila se tím z legrace.

Nutkání otočit se k vyhlídce ve mně znovu zahlodalo, ale nedokázal jsem vylovit oči z jejích: 

„Opravdu?"

Kývla. „Setkala jsem se s ním." Oči jí zářily jako smaragy. Zastřely i smysl oltáře, dokonce 

v tom šeru.

Anebo snad právě dík šeru? „A víš, kdy jsem ho potkala?"

„Povídej!" dotkl jsem se jí.

„Vzdala jsem - zrovna – jejich připitomělé pátrání nahoře u kóty a cestou dolů za tebou..."

„Cestou dolů z Kladky?" skočil jsem jí do řeči.

„Z Kladky? Snad z Kladské, ne? Tak tedy cestou od kóty z Kladské do Kynžvartu, když jsem 

se bez sebe vzteky prodírala tou nejhustší smrčinou, narazila jsem najednou na Cessnu."

„Trosky toho letadla?"

„Jo. Zároveň i na hrozitánsky divnou, magnetickou mýtinu. Místo té strašné katastrofy, jistě, 

ale zároveň místo se zbytky prastarých základů.“

„A jak vypadají?“

„Asi jako ty na Zámeckým vrchu. Přece pamatuješ, jak jsme po nich báječně balancovali a jak

bezvadné to bylo. Jenže základy v nejhustší části lesa jsou daleko rozpadlejší. Rozdrolenější. 

Jako by se tu dávno před leteckou havárií stala jiná katastrofa. Přišla jsem tam, říkám, čirou 

náhodou a základy byly pokryty troskami Cessny, jako by zlé, zlolajné kameny letadlo z mlhy 

dolů k sobě přitáhly nějakým idiotským trikem a kouzlem. Bermudský trojúhelník v činnosti, 

zkrátka. Nebo kynžvartský.

„Mluvíš o místě, kterému se říká Smrkovec?"

„Jo.“

Nuceně jsem se zasmál. „A dál? I ty jsi našla Atlantidu?“



Lorenc nám o ní vyprávěl v jedné ze svých alenkovských pohádek a Ivana se usmála se (ty 

její oči!), stála tady v trochu komickém triku s pruhy (asi jako můj vězeň) a očividně si 

neuvědomovala, jak dlouho se o totéž pokoušeli četní chrabří Kynžvarťané bez úspěchu.

Setřásl jsem tíseň a dokázal se definitivně pootočit. Můj ty smutku. Doopravdy TO uvnitř 

vyhlídky trčelo.  

Přesně řečeno stál na oné skalce obr z báchorek - a zaplňoval celou přírodní vyhlídku. 

Sledoval jsem jeho obrysy v šeru fascinovaně i s matnou hrůzou - a náhle si opět vzpomněl na

dětství. „Ale ano. Ano. Jak jsem jen moh´ zapomenout?“

Jak jsem si mohl tak dlouho nevzpomenout? Socha se tu vždycky skvěla, již tenkrát a na 

tomtéž balvanu, i totožně zírající. Byla skalním přeludem těchto lesů. A minimálně byla 

připravena pro všechny, co kdy zavítají do modlitebny. A mohou přikráčet odkudkoli, mají tu 

šanci: jak ze světa širého, tak od písečných rybníků, kde se koupávali Metternich… i Ladislav

Fuks.

Díval jsem se. Hle, socha existuje a já to dávno vím. Ty nejdůležitější věci nakonec nikdy 

nemusíme obzvlášť složitě objevovat, ony tkví uvnitř nás. I Kober a socha čekali ve mně. 

Skála s rysy tvora vždy existovala a však se tam, milí zlatí, zajeďte podívat. Tam, do parku 

nad zámek, v kterém bydlíval spisovatel Fuks. Vyražte na výlet i s dětmi a nebojte se žádných

stínů. Skrz ně přesto půjdete. Až na inkriminované místo, o kterém rád zpívám ódu na radost. 

Až na místo nejstrašnější. Hm, a těšte se. Těšte se na ten moment jaksi šerého úleku, kdy 

Kobera spatříte v lese zelenožlutém, tam vysoko nad zámkem rodu Metternichů. Stojí za to, 

hodně váží a tíha sochy jistě bude přímo tunová. Jen jedna rýha je na ní nová. Je z boku 

vyryta. Mezi mechy. A tam najdete i podpisy drzounů.

Balvan pod sochou budete jistě obdivovat, jak je mohutný, on ale vyhlíží vratce. Je tím jako 

mnozí lidé, kteří zůstali dětmi. Vypadá, že se každou sekundou zvrátí s hrozným praskotem a 

právě na vás. Zrovna jako jeho dvojník ze Zámeckého vrchu. Kolo se vážně otočilo. O celý 

kruh. Nebo ještě pořád ne úplně?

Kapitola třicátá: Obrovský poklad Kynžvartu

Ivane, Ivane, podívej se jen na mne!

Mrazík

Stál jsem ochromen a díval se na sochu.



Ivana ke mně přistoupila tak těsně, až jsme se dotkli. „Stál i nahoře. Uprostřed paseky." A 

ukázala na sochu. „Ale živý.“ Vtom se zarazila, asi při pohledu na čepici usazenou na mé 

hlavě. A já jen dál zíral na dávnou, pohanskou sochu v šeru a ďábelská Koberova postava tu 

trčela v podvečerním oparu. Silueta ve žluti a jemné modři. Vítr se tudy proháněl v listí 

zetlelém a nad opadaným jehličím. Možná je Kober i něčím jako Radegast - a jenom na 

odvrácené straně Čech.

Čímsi jako bytost tam vysoko v mlze na Radhošti. Po svém VYVAŽUJE Radegasta na druhé 

straně Čech, asi jako magické závaží starostlivosti o naši zmatenou zem. - Koukali jsme spolu

s Ivanou k němu - a socha nepředstavovala žádný druhý Blaník, ale ani nebyla zlá. Dávno se  

stala symbolem parku i Kynžvartu. Skalní vyhlídko. Jak jsem, já bloud, mohl zapomenout na 

úhlavní dominantu zdejších dominant! Probral jsem se: „Něco se ti asi nahoře v lese jen 

zdálo, Ivano. Ne?"

„Možná ne." Zadumaně se dívala k soše. A ne vyjukaně. Hleděla na siluetu mateřsky. Vlídně, 

S mírem v očích. „Jedno ti povím," ukázala na malebně kamennou postavu užasle. „Je 

DOCELA jiný, než jak výhružně ho líčí tátové a mámy dětem.“

Hovořila ještě pořád o snovém setkání na kopci a já té historce dál moc nevěřil. S magickou 

vzpomínkou na Karáska jsem se přesto vyptával. I s matnou vzpomínkou na kluky a pestré 

sny jejich básní a povídek. A se vzpomínkou na žluť královskou. Se vzpomínkou na slzy 

všech. Na Fukse. Se vzpomínkou na dětské říkačky, jen zdánlivě beze smyslu.

Co je pravda, co je sen?

Kdo to víš, maž z kola ven.

Někteří lidé nikdy nedospějí. - Podíval jsem se na Ivamu. Teď mi ji Lorenc asi už nesebere. 

Tady a teď už sotva. Vtom řekla: „Víš, pravý Kober je jinačí sekáč než vysněný obr. Je..." 

Přemýšlela a na čele se jí jako vždy vytvořila svislá vráska, kterou jsem měl rád. „Asi chce 

být vším a nad vším bdít. Jako anděl. Zdálo se mi to takové."

„Bláhová!" povídám poněkud ironicky… Začal jsem nejapně žertovat. „To snad těžko, ne? 

Anděl s holí? Padlý anděl s hučkou? Kdo to jaktěživ slyšel?"

„Já. - Ale hlavně jsem viděla. V lesích Kynžvartu. Kober bude anděl, snad, ale ne křehký 

andílek z kostela. Chápeš? Anděl síly. A přece na Satan! S dobrýma očima plnýma 

nejpronikavější vůle i něhy. Znám ty oči. Ze Zámeckého vrchu, kde nás zachránil před 

Hláskařem. Kde v nás vlastně chránil rozespalé děti, jako ve správné pohádce.



Pokusil se nás ochránit před světem, snad se mu to na chvíli dokonce povedlo. Už na 

Zámeckým vrchu.“

Díval jsem se na Ivanu a každým slovem o Koberovi mi dospívala před očima. Opět se mi tím

pádem vybavil náš původní vztah a jeho jiný charakter. „Ty tvoje oči, ty tvoje boky…“

Kynžvart ji NEDOSTAL. Jen mě. Ale taky ne celého Byl tu pouze náběh.

„Povídej dál," řekl jsem tónem zvědavého kluka - a byli jsme přece jen duší děti, které zde 

spolu rokují: může být něco hezčího a důvěrnějšího?

Pokračovala: „A bytost jako Kober ani nemůže být jen z brlohu. Rozumíš? Proto jsme ho 

nemohli stále najít a vykutat. Chápeš? Brloh možná mívá Ladova liška. Nebo červ. Ne Kober.

Ten je všude zároveň, když chce."

Usedli jsme do dřevěné lavice.

Stáhl jsem Ivanu k sobě, přitiskl se k ní v tom tichu a za nočního vánku, jenž divně dul od 

obří vyhlídky.

Ne, to nebyl vítr. Byl to Koberův dech. A divné údery? Asi budík. Budík jeho potichounku 

tlukoucího srdce. K tomu snad i paličky a bušící srdce každého dítěte, které si maminka tiskne

do náruče. Znova a znova se mi vracela plíživá, tichá vzpomínka na původního Lorence 

reality a jeho pošetilé zmatky. Vlastně jen jednou jsem s ním vážněji mluvil. Tehdy mi 

odpovídal a žbrblal samozřejmě něco o Ivaně či své tesknotě, když se vždycky před úsvitem 

budí. Zkoušel si vštípit NEMOŽNOU PRAVDU, že pokud nikdy sám nic neudělá… a pokud 

už nikdy nic nepodnikne IVANINÝM SMĚREM, ani ona se nehne. Ani ona již nepodnikne 

nic SMĚREM k němu a dokonce z toho časem ucítí jisté uspokojení; asi jako by nad 

zamilovaným vyhrála chladem. A nad zbytečně či jen údajně „bezbřehou“ láskou. Nebylo mu 

pomoci.

Ani jsem se nedivil. Býval beznadějně sentimentální a nebezpečně přecitlivělý a zrovna tak 

jsem si naprosto nevzpomínal, že by se kdy čeho vzdal, mezek jeden paličatá. Jeho chyba. 

Lorence bylo leda možno zabít, což jsem ale nechtěl a ani neplánoval, i když jednou jsem ho, 

pravda, bacil.  Ó, padouchu, kéž bys jen ZKAMENĚL, pomyslil jsem si tenkrát - a pod fousy 

přidal: „Jistě. Buď socha. Staň se jí.“

Stojí tam snad i proto jako němá stafáž a stráž. Ale ten zdejší Lorenc nezkameněl a ještě je 

někde v kraji. Taky socha ožívá. Nebo ne? Teď křečovitě polkla!

„A to se s Koberem dalo normálně mluvit?“ povídám.



„Jo,“ řekla. „Jako s člověkem. Ale všecičko všecko v oparu, chápeš?" Nejistě potřásla 

světlounkými vlasy. „Něco se mnou asi udělal, ale už nevím co."

„Nejspíš tě zhypnotizoval, bábo," ušklíbl jsem se. „Jako ten myslivec Viktorku.“

„Ne, ne. Žádné uhranutí. Ani ne žádné zmijí uštknutí. Stalo se víc. Vynesl mě vysoko nad 

Kynžvart a nad Kladskou a najednou jsem uviděla všechny hrající si děti z boží perspektivy. 

Anebo z míst pro sýkorku, jak chceš."

Trochu se ušklíbla. Dívala se mi teď do očí.

„A co všecko jsi ještě viděla?"

„Mračna věcí. Habaděje! Taky malého Lorence z té výše kouzel a závratna. A uviděla jsem 

ho v kruhu jeho druhů, v ležení u jezera. Letěla jsem v Koberově náruči a dívala se na ty 

kluky ve zbroji uctívající pokorně krále.“ Zasmála se: „Ale proč ne? Pryč s republikou!"

Zabrumlal jsem: „Taky schvaluji monarchie. Ale co dál? Co říkal?"

„Ten démon? Ten anděl? Povídá: Vidíš je, kluky nezdárný? A šeptal to i větru. Vidíš je tam 

dole: jak si hrají a jak jsou naivní? Pitomí? Chtějí mě vážně zabít!“

„Odpověděla jsi?“

„Povídám Koberovi: Ti nemají rozum. A zastala se tvého klučičího plemene."

„Jak reagoval?"

„Vysvětlil mi, že rovněž chlapci jsou přece lidé, a jak pochopil, nikdy se nezměníme. 

Zbrojíme jako zjednaní již odmalička. Toužíme po vraždění a jsme cvoci krvežízniví. Ale 

nezabil mě. Kroužil se mnou jako s vlaječkou vlaze teplým vzduchem a sem-tam a snad byl 

první duben, protože v uších mi znělo: Apríl! Apríl, který tě, Ivanko, napraví. 

Apríl, který ti KONEČNĚ napraví hlavinku.

Ale nic, myslím, nenapravil. Lítala jsem jen jako víla a veškeré zlatožluté paláce Kynžvartu 

mi shora připadaly coby plástve medu. Mňam! Ale teď to nejdůležitější: NAJEDNOU JSEM 

KONEČNĚ UVIDĚLA CELÝ KYNŽVART TVÝMA OČIMA. Aspoň bych, Ivane, řekla, že 

byly tvoje." A zmlkla zasněně. Díval jsem se na Ivanu užasle. Pokračovala: „Znenadání mi to 

tvé básnění už nepřišlo ani trochu pošetilé a najednou jsem ti rozuměla, víš? Dokonce jako 

bych nakoukla až do tvého dětství, i když leda klíčovou dírkou. A nejen to. Jako bych se tam 

coby Alenka i nějakým pitvorným omylem já celá propadla." Nastalo ticho. Dívali jsme se na

sebe v klidu noci a blízkosti záludné sochy. „Hm, a dál, má pohádkářko?"



„Medové plástve dole se složily do vzhledných úlů. Úly bzučely sty včel a vlastně hlasy 

šťastně si hrajících děcek. Já k nim jako vzdušná královna shlížela a viděla, jak si kynžvatští 

caparti hrají." Smála se. „Volala jsem dolů, neovládla se a křičela, jenže děti mě neslyšely. 

Děti se totiž nikdy nekouknou k obzoru. Ani tam, natož nad hlavu. A tak byly jako hluché. 

Jako slepé - při tom neustálém hraní si. Nevnímali nic než sebe, jako už to lidi dělávají. Ty 

děti… Dívaly se do země. Skoro pořád.

Do pískovišť. Ani jediné nevzhlédlo k nebi. Za celý čas mého poletování a volání. Ani jedno 

ke mně z Kynžvartu nevzhlédlo. Proč? Nevím. TY DĚTI BYLY ZAKOUKÁNY SAMY DO 

SEBE a tak soustředěny na hraní a mlýnky v potocích…“ Potřásla hlavou. „ANI JE 

NENAPADLO vzhlédnout."

„A ničemu jsi nerozuměla?"

Odmlčela se. S pokorou vzhlížela k černočerné tůni hvězdného nebe. „Ale jo. A víš, TO 

PROTO jsme Kobera nikdy nezahlédli. Lítal ti - už v dětství - nad hlavou jako ty poslední 

jarní vločky, jako obří cvrček, ale NEMĚLS PROČ vzhlížet od hraní. Nemám pravdu? Tak tě 

vždycky bubákem Koberem aspoň strašili."

Rozesmála se. Zrovna tak bezstarostně jako to občas dokázal zdejší podivuhodný Lorenc.

„CO ti Kober udělal?“povídám.

Naráz se přestala chichotat.

„Povedlo se mu to skvěle!"

„A co?"

„Zamilovala jsem se."

„Snad ne do něj?“

„Ne. Do Kynžvartu. A copak to na mně nevidíš? Zamilovaná a navždycky, řekla bych. Jako 

ty!"

„Fakt?" hlesl jsem bezbarvě a nedůvěřivě.

„Opravdu. Mám to tu ráda." Odmlčela se. „Kynžvart je poklad. TEN PRAVÝ POKLAD. 

Nejpravější. A to zase já řekla jemu."

„Byl rád?"

„Jo. Asi. A povídá mi: Můžem dolů a vy dva domů.“



Rozhlédl jsem se tmou. „Vrátit se domů? Jo, ale kudy?“

„Přece tou samou cestou. Navrhl to."

Potřásl jsem Ivanou jako osikou. „Nesníš ještě?"

Zavrtěla nepřítomně hlavou. „Ne. Ponoukal nás k návratu. Dul mi to do uší a dal mi to do uší. 

Spolu s větrem tam nafoukal lány omamných slov o dospělosti. O lásce. O pravých 

pokladech."

Zbystřil jsem a pořád ještě Ivaně vlastně neprozradil onu katastrofu, že nás obrali a že jde o 

mé selhání. Ale nakonec jsem vše vyříkal.

Odpověděla: „To Kober si vzal zlato. Zpátky. Řekl mi proč." A hleděla do otazníků v mých 

panenkách, zorničky se jí vzrušeně rozšířily. „Uloupili jste POKLASD HROBU moc brzy. 

Teprve prý přijde čas králů. Hm? Tak to povídal. A nakonec řekl: Místo vylupování hrobů 

dětství, do kterého se nedá vrátit, vezměte všecky zbytečné..."

Jako by se uvnitř panny Ivany zasekl hodinový strojek. Měla dál pootevřená ústa, ale vládlo 

ticho. Pouze na obří vyhlídce, tam za námi, cosi temně zamručelo. Jen vítr. „Vzít všechny 

zbytečné..." opakovala znovu a znovu a stále zoufaleji. Bezradně rozhodila rukama. „Už 

nevím."

Vše jí to vyskočilo z mysli. „Všecko jsem to zapomněla. Asi navždycky."

Ale nedokázal jsem z jejích rtů odtrhnout oči. Semkly se nadobro. Zamkla je na čtyřiadvacet 

západů a polkla. Duše Koberova se tím rozplynula v Ivaniných útrobách.

Jeho pravý hrob.

A Ivana? Jen omluvně pokrčila rameny. Pohodila hlavou. Shrnula rukou dlouhé vlasy. 

Pohodila jimi jako hřívou, i tak ale zůstala zebrou stepní. Rozpustile se rozesmála.

„Co?“ vyhrkl jsem zoufale. „Že nic nevíš? A co… Co naše cesta zpátky? Co s ní bude?"

„Co by? Stačí se vysoukat žabím komínem a dospějeme. Víc nevím."

„Ale půjde to?"

Pokrčila rameny. S výčitkou jsem se ohlédl i po soše. Tiše, takřka užasle jsem se na Ivanu 

zíral. „Nikdy to neuděláme."



Zeptala se: „Nikdy?" A vzápětí mi bylo jasné, kdo z nás dvou bude už navždy rozhodovat. Ač

třeba skrytě. Visel jsem Ivaně na rtech. Věděla své. Bezstarostně se pousmála. Změřila si mě. 

„Chceš tu snad tvrdnout do skonání, ty vylupovači hrobů?"

„Jo. Jo. Navždycky," slyšel jsem sám sebe. Ale chci to doopravdy? Zůstat? S Lorencem, 

s Karáskem a dětmi her? S nevinnými vylupovači hrobů? Vždyť to nejde. Vždyť každý musí 

dětství jednou pohřbít.

Nebudu výjimkou. Nebo stěží.

„Tak vidíš!" četla snad mé myšlenky a tleskla mi před očima. „Máš to - a se vším je to 

podobné. S cetkami, cos tu našel. S bolševníky vzpomínek. Hm. Ale já ti rozumím. Je to tvůj 

starý svět, tvý staré hroby. V mnohém svět lepší. Nevinný. Vlastně nejhezčí ze všech, ale..."

Cítil jsem, co si ta žena doopravdy myslí. Přesto povídám: „Tady nakonec vyrosteme. 

Uvidíš."

Jenže jsme tušili jinou pravdu. V Kynžvartu nelze vyrůst. Ani kdybyste se rozkrájeli na 

nudličky, tak se vám to nepovede.“

Minimálně holkám se stálý pobyt zde nelíbí.

„Ale bude se mi stýskat po Lorencovi," nahmatal jsem náhle jeho čepici, jako bych se 

posledního stébla chytal.

„Ale nefňukej! Proč by se ti stýskalo?" Načež se tajuplně pousmála a... Její oči... Dodala: 

„Možná se mi jednou narodí Valérie, ale copak stojí kdekoli psáno, že to nebude naopak 

kluk?“

„Kluk? Hm. Jistě, to možné je. Jak bychom mu říkali?"

„Klidně i Lorenci. I když znám hezčí jména.“ A útrpně nade mnou zavrtěla hlavou. „Navíc… 

Copak tu zůstane sám? Má kamarády?" A nakonec si přála mít i Lorence, i Valérii. A zda 

najednou? Ať naráz nebo postupně, toužila je mít. „Kopu dětí," řekla s dokonalou naivitou 

dítěte. „Taky si je pořídíme a neříkej, že ne. Ty ani nemůžeš cokoli vykládat, jelikož to mám 

vymyšleno. Ne do detailu, to ne... Do detailů to teprve probereme. Ale… Už se moc těším."

Vysmrkla se a bezelstně povídá. „Pro začátek by možná stačili dva kluci. Nebo si to 

nemyslíš? Další by se vidělo." Měla snad pořád před očima potrhlou Lorencovu bandu pirátů.

„Ujednáno!" zaslechl jsem ještě od ní. Nu, nedalo se nic dělat, a jak víte, holky to často mívají

nalinkováno daleko dopředu.



Panovala noc. Naše prsty se na Křížovém vrchu opatrně propletly. Ne, nic nevykrademe. 

Poprvé v životě jsme se pomodlili k bílému oltáři.



Epilog

Myslit si „mám se dobře“ je skoro takové, jako se dobře mít.

James Matthew Barrie: Peter Pan v Kensingtonském parku

V tu chvíli vyšel měsíc.

Koberova skutečná podoba se vymanila ze stínu. Směšně monumentální socha z kamene 

zaplňovala vyhlídku. Je jádrem věci. A vlastně to vyhlídka není. Nebo ano, ale hodila by se 

víc do Kabinetu kuriozit dole na zámku. Protože jde o sedmý div parku a stý div Kynžvartu! 

Navíc i prapodivné místečko. Ten titán tu v zimě, létě zarputile trčí na onom balvanu, vysoko 

nad Metternichovým zámkem, a těsně okolo kamenných kolen se pne zábradlí.

A vlídná paní Hájková, zámecká to průvodkyně, sem pravidelně vodí nové a nové skupiny 

zvědavých holčiček a kluků. Ale taky dospěláky. Ukazuje obra Kobera jako místního strašáka

a raritu. I mě sem vedla, i já slyšel výklad: „Tak tady ho máte. Náš Kober. Duch lesa 

pohádek. A mocný. Mrkejte na tlamajznu. Kapitální. Co? Schramstla by tě na posezení, 

Zuzanko; jen k svačině."

„Neschramstla, neschramstla!" skandují podrážděně děti pocházející i z paláců ve stráních. 

„Ten je z kamení. Zkameněl.“ A šijí to do giganta smrkovými šiškami.

Možná se mu jednou nějaký mrňavý „Hazardista“ trefí do nosu či do jiného citlivého místa; a 

kdo ví, třeba tím socha konečně ožije a děti se s brekem rozutečou do trav. Strašlivý Kober! 

Zvolna, klátivě a podoben Golemovi sejde po vytesaném schodišti do parku a třeba půjde i 

konat dobro.

Nebo prostě vyloupí další hrob s pokladem. A teprve tu zbude OPRAVDICKÁ vyhlídka.

Teprve z ní, až bude obnažena, se nám bude s Ivanou nejlépe koukat dolů na zámek. A jistě: 

to se sotva kdy stane. Ale co kdyby. To by se pak teprve a nejkrásněji snilo o Hláskářově 

pokladu. 

To by se teprve fantazírovalo o pokladech veškerých. 

Možná se to vyplní. Přece. Snad někdy znovu zazní i ten zběsilý štěkot z hrůzné hloubi parku 

a spolu se „Zebrou“ zahlédneme na konci slavné Ptačí aleje lesklé hřbety pověstné smečky, 

která kdysi uštvala a rozcupovala nebohou Antonii Pascalinu, zdejší šlechtičnu.

Všechno se může stát. Tedy v Kynžvartu.

Jenže to budeme s Ivanou dávno vědět, že se tady mnohé děje pouze JAKO. 



Co ještě říkává ta průvodkyně? 

Už jen: „A nakonec přírodní divadlo, přátelé! Neopomeňte navštívit naše přírodní divadlo: 

ještě dnes večer - tam na konci parku - alternuji roli chrabré Ivany."

A dogy z pověsti nakonec budou jen věrnými hlídači pana kastelána a osobně mohu dotvrdit, 

že s povahou beránčí. Dokonce se dají políbit. Hm. A postavičky blížící se Ptačí alejí?

To nejsou vylupovači hrobů, ale věční Lorencovi kluci.

Ti ze strání. Ti, co se nikdy nepodívají k obzoru.



Dovětek

Jsou nutkavě se opakující slova, užívaná spisovatelem, která o něm vypovídají víc, než 

všechna fakta shromažďovaná trpělivými životopisci.

Henry Miller

Dvoumístná dopravní Cessna 182 se 29. 4. 1997 skutečně zřítila do těžce přístupného, hustě 

zalesněného terénu na úpatí kynžvartského kopce Lesný.

Zmíněné soukromé letadlo zmizelo z obrazovek radarů během rutinního letu z Brna do 

bavorského Hofu. Desítky policistů, vojáků i místních občanů našli jeho vrak jen díky 

vydatné pomoci dvou vrtulníků. Hasiči bohužel vyprostili pilota z pomyslného hrobu (ze 

zcela zdeformované kabiny) mrtvého a tajemství katastrofy už nebude objasněno.

Stejně není známa přesná lokalizace údajné osady Smrkovec.

Detaily Kabinetu kuriozit na zámku Kynžvart jsou převzaty ze skutečnosti a nehet na malíčku

Fuksovy levé ruky doopravdy býval asi o centimetr delší než nehty ostatní.

I jiné podrobnosti ze života zmiňovaných tu spisovatelů odpovídají pravdě, což se týká 

dokonce i Velemira Chlebnikova a Jiřího Karáska ze Lvovic.

A co víc?

Norodoma Sihanuka z Kambodži a komunistickou poslankyni Anežku Hodinovou-Spurnou 

opravdu PhDr. Ladislav Fuks uvítal na „svém" Kynžvartu slovy: „Vaše královská Výsosti a 

vážená soudružko Hodinová-Spurná." Víc se lze dočíst v jeho objemných pamětech. 

„Navnaděn zřízením salónu pro vzácné hosty, zařídil jsem si v prázdném druhém patře zámku

v nárožní věži tři pokojíky," uvádí. „Mohl jsem tu spát i bydlit a na zámek si pozvat soukromé

hosty."

K místním lidovým pověstem jsem se choval rovněž pietně a báchorky o Bublalce nebo 

Černém hláskaři nejsou překrouceny. Jistá literární licence budiž mi odpuštěna v případě 

nešťastnice Antonie Pascaliny. Ale dogy ji vskutku odpravily v zámeckém parku mnou 

vylíčeným způsobem, a to už L. P. 1890.

Nesmírně obrovský kynžvartský poklad rovněž existuje, ačkoli z něj dodnes nikdo nevyzvedl 

ani zlatku. V tomto směru jsem vedl jen mlhavá jednání s lovci jiných pokladů ve 

Štěchovicích i na Konopišti, ale to je dávno. Všeho jsme nechali. Ač je mi přibližná 



lokalizace zlata známa a jde o hrob, necítím se k vyzvednutí dostatečně kompetentní a 

kvalifikován. Co ještě víc?

V hloubi (jasně žlutého) Metternichova zámku si můžete dopodrobna prohlédnout i mnou 

zmiňované Egyptologické oddělení s jedinou, nicméně opravdu odpornou mumií.

Hazardistova ukolébavka, kterou si s takovou radostí a volností pohvizdoval (zrovna tak 

zvečera jako časně zrána) je ve skutečnosti Lorencem zhudebněnou básničkou Genricha 

Sapgira v překladu Hany Vrbové.  Text Morgensternovy Půlnoční myši uvádím ve verzi, 

kterou zhudebnila vynikající rocková skupina Visací zámek. Písně J. R. R. Tolkiena a Jima 

Čerta jsou přejaty z reality, ale detaily o setkání generála Pattona s Pavlem Alfonsem 

Metternichem na zámku Kynžvart roku 1945 a o následném zdejším pobytu amerického štábu

byly na žádost potomků zúčastněných dodatečně vypuštěny; nemyslím, že to je na škodu.

Greenhorn Honza Vyčítal s přáteli čas od času Mariánskolázeňsko navštěvoval a za využití 

toho faktu v textu se jemu a Plivníkovi dodatečně omlouvám, i když ani jeden už nežije. A co 

ještě víc? Byl to skutečně Johann Wolfgang Goethe, kdo Metternichovi v roce 1828 vřele 

doporučil za kustoda zámeckého muzea pověstného chebského kata a sběratele Karla Hussa, 

jinak svého dobrého přítele. Stalo se. A geniální německý spisovatel byl na zámku 

Metternichem přijat v letech 1818 a 1822. 

Ve zdejších sbírkách se nachází nejen stůl Alexandra Dumase Staršího, ale také spisovatelova

pohodlná židle a pouzdro na dopisy z malachitu. V zámeckém archivu jsem našel přesně 

šestapadesát originálních rukopisů tohoto skvělého autora Tří mušketýrů a Hraběte Monte 

Christa i méně známé práce jeho dcery.  Co se týče Roberta Louise Stevensona, spisovatele 

mému srdci nejmilejšího, dovolte mi závěrem ocitovat slova jeho českého překladatele 

Aloyse Skoumala:

Podle Stevensonova názoru děti nežijí v téže době jako jejich rodiče, nýbrž  v jakési bájné 

epoše.  Na skutečnost moc nedají a STÍN mají raději než podstatu. Ve světě neurčitých 

počitků, v němž žijí, je pro ně nejdůležitější hra a dělání „jako". Činy dospělých děti zajímají 

jen co surovina ke hře a na život se dívají bezcitněji než Gautier nebo Flaubert. S největší 

radostí parodují popravu."

A Stevenson ještě dodává:

Cesty dětí se sice stokrát denně zkříží s cestami dospělých, ale stejným směrem nemíří. 

Dokonce ani nespočívají ve stejném živlu.



Byl to ovšem už Gilbert Keith Chesterton, kdo si všiml, že se „Stevensonovi při psaní vždy 

vytrácelo cosi ze skutečné složitosti života“. Zřejmě ano… a jeho zvláštní povídka Will ze 

mlýna - o muži, který v sobě do smrti uchoval jako ráj celou neukojenou touhu po životním 

ovoci, aby nebyl z ráje vyhnán - svého autora v mnohém charakterizuje. Navzdory tomu, že 

sám se choval v životě jinak a že vládl vlastnímu osudu pevnější rukou.

Závěrem chci jen poděkovat sdružení Koruna česká, které mě při psaní… nijak zvlášť 

nepodpořilo, a psu Horácovi, jedinému z hrdinů mého příběhu, který docela jistě neexistuje. 

Konstituční monarchii považoval Lorenc za zřízení skýtající zřejmě tu nejvyšší záruku 

politické stability, ale osobně nemám na věc žádný názor. Jen snad ten, že český král by 

rozhodně neměl mít právo dirigovat anebo veřejně peskovat vládu a parlament.

Měl by zůstávat nikomu nezodpovědným symbolem.

V souvislosti s nedořečenou pointou pak odkazuji na klasický román H. G. Wellse První lidé 

na Měsíci.

A Věra Hájková? Jinak úspěšná herečka Jihočeského divadla v Budějovicích je v současnosti 

doopravdy zběhlou průvodkyní na zámku Kynžvart. Její intonace během výkladu není 

zaměnitelná a mnohé další informace o zdejším empírovém zámku najdete v prvotině 

Ladislava Fukse Zámek Kynžvart - historie a přítomnost (1958). Odborným pracovníkem 

Státní památkové správy byl autor v letech 1955-1959, kdy se taktéž pilně koupal v námi 

navštívených písečných rybnících.
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