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Vskutku majestátní, více než dvě stě let stará budova i přes svůj zubožený vzhled a poničenou výzdobu 
šířila jakousi auru důstojnosti. Široká stavba se třemi patry oken měla stále střechu, což bylo v těchto 
končinách velice neobyčejné. Veliká kopule uprostřed, na kterou navazovaly dvě klenuté střechy odolávající 
rozmarům počasí a agresivního deště, byly stále pobité měděným plechem, jenž v dlouhých pruzích barvil 
honosnou fasádu nazeleno. Dvě sochy z bílého kamene, ve skoro čtyřmetrových výklencích po stranách 
vstupní brány, musely vypadat úchvatně, než se staly terčem cvičné střelby. Symbol železniční dopravy, 
obrovské loukoťové kolo s okřídlenou osou, navzdory všemu přetrval v podstatě bez úhony a dál zdobil 
korunu oblouku vjezdu. 

Martina a Marek zdvihli ruce ve smluveném znamení. Motory temně hučely. Zvuk se odrážel od stěny 
budovy a naplňoval široké prostranství. Po nekonečně dlouhých vteřinách se v průzoru barikády objevil 
červený pruh látky a zatřepetal se v lehkém vánku. Turbíny se opět rozbzučely. 

Oba stroje v utaženém oblouku objely barikádu, aby zajely do otevřených vrat. Odtud si mohl Ota 
prohlédnout krytý ochoz za stěnou, kterou střežila trojice členů Brigády, stále ostražitě sledující otevřený 
prostor skrze úzké, zpředu prakticky nepostřehnutelné, průzory. Další dva muži střežili prostor širokého 
vjezdu ze stanoviště obskládaného pytli tmavě zelené barvy. 

Řidiči zaparkovali Gretu a Garbu do vykachlíkované místnosti sloužící původně jako čekárna, soudě podle 
zdemolované stěny s elektronickými panely nesoucí oprýskané nápisy Odjezdy a Příjezdy. Motory konečně 
ztichly. Ota pozoroval, jak se k nim blíží trojice kolegů, dokud jej Strakáč nepopohnal s vysedáním. 

„Martino!“ Vrhnul se s radostným objetím na seržantku vysoký blonďatý muž. 
„Ráda tě vidím ty stará vykopávko.“ Nenechala se zahanbit a vší silou opětovala uvítací sevření. 
„No, kde jsou moje způsoby.“ Promluvil k ostatním poté, co se navzájem propustili z uvítacího sevření. 

„Seržant Táborský, oddíl Pelikán.“ Zasalutoval a divadelně pokynul rukou. „Vítejte na Nádraží. Dorazili jsme 
časně z rána, v kuchyni by mohlo už být něco k snědku, tak se nenechte dlouho pobízet.“ 

Zmínka o teplém jídle udělala svoje. Oddíl se bleskově odstrojil a pouze se svou zbraní a miskou, ešusem, 
či jinou nádobou, s výjimkou Martiny, která teď už s váznou tváří debatovala se seržantem Táborským, 
spěšně vyrazil za zdrojem vůně, jež pomalu naplňovala malou místnost.  

U okénka, které skutečně původně sloužilo k výdeji jídla se již vytvořila krátká fronta. 
„Stando, Marku? Vy jste tu taky?“ Zatvářil se udiveně mladý desátník na konci fronty. „Co se to tady na 

nás připravuje?“ Ota si všiml výšivky na rukávu uniformy znázorňující planoucího ptáka. 
„No tak jestli zavolali i vás, tak to asi potřebujou někde vytřít na záchodě, ne?“ Zavtipkoval přátelsky 

Marek. Žena stojící vedle desátníka se na něj s opovržením zašklebila. 
„Rádi tě Jindro vidíme … živýho.“ Připojil se Strakáč s úsměvem do debaty. 
„No no, hlavně, že vy jste živý. Na těch svejch prskoletech jste vidět na kilometr daleko.“ 
„Vidět nás můžou … ále nechytěj.“ Zakřenil se Marek. „Nezdržuj, mám hlad.“ Popostrčil desátníka 

k okénku. 
Z kuchyně jim byla vydána nevábně vypadající, ale celkem vonící, kaše s kusem tmavého mazlavého 

chleba. Ve skupince si sedli na různobarevné umělohmotné přepravky povalující se prakticky po celé ploše 
místnosti, sloužící právě jako provizorní židle, stoly a dokonce přepravky. 

„Promiň, nepředstavil jsem se, Jindra Vrba.“ Podal Otovi ruku velkou jako lopatu. „Tohle je naše 
Maruška.“ Řekl s domácký nádechem a kývnul lžící s kaší k ženě, která s nimi stála frontu. 

„Marie.“ Opravila jej dosti chladně. 
„Ota Najbrt.“ Kývnul oběma a zahleděl se na Marii. Šel z ní docela strach. Nevypadala nijak hrozivě, výraz 

ve tváři a neskutečně chladný pohled mu však způsoboval podivné mrazení v zátylku. Za druhé za to také 
mohla zkrácená dvouhlavňová brokovnice s ocelovým tloukem namísto rukojeti. To byla zbraň na hony 
vzdálená moderním karabinám, nebo pulzním útočným puškám, bezesporu však velmi účinná. 

„Fakt by mě zajímalo, proč je nás tady tolik. To smrdí. Vysyp, co máte.“ Zabručel Strakáč. 
„Prométheus nám psal, že tu někdo potřebuje přebalit, sami jste to řekli, tak jsme mysleli, že vy.“ 

Odpověděla Marie. Tón, jakým to řekla, však nedával moc prostoru na to, považovat to za vtip. 
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„Marie má v podstatě pravdu. Víme pendrek. Příkaz od Prométhea ať sem naklušeme, nic víc. Dva dny 
jsme na nohou. Museli jsme kvůli tomu obejít skoro celý Laguny. Nesnášim gasmasku.“ Zaškrábal na dně 
ešusu Jindra. Olízl labužnicky lžíci a zašermoval s ní ve vzduchu. “Štír, Fénix, Pelikán a Kentaur. To máme 
dohromady asi … padesát lidí. Asi třicet se zbraněmi. Útok na Tábor?” 

“To je kardinální blbost!” Rozčílil se Strakáč. “Než bychom se dostali k plotu, tak, je nás půlka.” 
“Na Tábor? To si nemyslím. Tohle sice není náš píseček, takže to tu úplně neznám, ale pokud vím, tak 

nejbližší Tábor je na sever od Malejch Plání a to je docela kousek. V tom bude něco jinýho.” Zašklebil se 
nesouhlasně Marek. “Spíš zaútočíme na něco v pohybu. Nicméně souhlasím, že to bude něco většího.” 

“A co skupina banditů?” Vmísil se do debaty Ota. 
“Eh, ty vezmou roha sotva se ukáže víc jak deset lidí pohromadě.” Zavrtěl hlavou Jindra. “Navíc Marušku 

by to asi hrozně mrzelo, že už celý týden nenakopala žádný černobílý zadek.” Zakřenil se k Marii, která na 
hleděla bez náznaku pobavení. Otu opět zamrazilo, vypadalo to, že by to Marii nemrzelo, ale neskutečně 
štvalo. Ten pohled s jiskrou nenávisti, kdykoliv někdo jen náznakem zmínil Defensory, byl skutečný a 
upřímný. Bylo to zvláštní, ale Marie Otu čímsi přitahovala, nikoliv vzhledem, byť to byla vskutku pohledná 
žena. Cítil, že za tou chladnou, ocelově pevnou, stěnou je čímsi zmítaná osobnost. Toužil tou oponou 
proniknout a zjistit, co stojí za tím hněvem a zklidnit jej. 

“Čím jste byla před válkou?” Vpadnul do rozpoutané vášnivé debaty Jindry a Strakáče vlídným hlasem, 
který způsobil, že najednou všichni zmlkli a podívali se na Otu, jemuž se ve tváři usídlil neuvěřitelně 
uklidňující výraz. 

Marie se mu podívala přímo do očí. Nenávist se kamsi vytratila a rysy jejího obličeje se najednou nezdály 
být tak nevlídné. 

“Nepamatuju si to.” Odpověděla a lehce se usmála. Vstala, vzala do jedné ruky misku a do druhé tu 
strašlivě vyhlížející zbraň a bez jakýchkoliv slov, kohokoliv z přítomných, odešla. Kouzlo okamžiku náhle 
pominulo. Marek, Strakáč a Jindra se na sebe podívali s otázkou na rtech, zatímco Ota dál hleděl na to, jak 
Marie odchází. 

Trapné mlčení naštěstí prolomila Sylva. 
“Pusťte nás sednout a udělejte místo i pro ty dvě hrdličky.” Přisunula nohou dvě přepravky, držíc v ruce 

dvě poloprázdné misky. 
V závěsu jdoucí Hlemejžď se tvářil nadmíru unaveně. Po třech dnech řízení s sotva ploužil. Kdo se však 

tvářil jako sluníčko, jako finské sluníčko, byl Antti, jenž šel po boku ženy středního věku a nesl jí ešus. 
“Jsem netušil, že je na starší.” Zabručel polohlasem Marek, načež se se Strakáčem rozesmáli. 
“Pitomče.” Žďuchla do něj Sylva. 
“Že ty sis na něj myslela sama?” Zdvihnul lišácky obočí Marek. Následoval tentokrát hlasitý výbuch smíchu 

všech přítomných.  
Hlemejžď s funěním přisunul před Sylvu dřevěnou bednu, aby si nově příchozí mohli pohodlně přisednout. 
„Ahoj, já jsem Iveta.“ Představila se Anttiho, očividně, partnerka. Ostatní jí sborově přivítali a stále se 

trochu pobaveně dívali na ne zcela symetrickou dvojici, co se věku týče. Pár si sice přisedl do skupiny, ale 
okamžitě začal lámanou angličtinou potichu tokat. 

„Hele, už víte, co se tu děje? Zkoušeli jsme něco vytáhnout od Štírů, ale ti buď taky nic nevědí, nebo 
nemůžou nic říct.“ Zabručel unaveně Hlemejžď. 

„Vypadá to na nějaký bonbónek.“ Mlasknul Strakáč a labužnicky se svalil zády do přepravky za ním, což si 
mohl při své výšce dovolit. „Dejte mi vědět až tu budou Defensoři.“ Přehrnul si srolovanou vojenskou čapku 
přes oči. 

„Až se Vaše veličenstvo vyhajá, tak by se mohlo uráčit jít nafasovat střelivo a možná nějaké další zásoby.“ 
Ozvalo se těsně na Strakáčovou hlavou. Ten si prstem odhrnul čepici z jednoho oka. 

„Sakra Martino, jak to děláš?!“ Zatvářil se ublíženě. „Teď jsem se natáh.“ 
„Čekala jsem celou dobu za rohem.“ Vykulila žertovně oči. „A zkuste vyrazit z Pelikánů nějakou zbraň pro 

Otu. To eMko je sice spolehlivý, ale z minulýho století.“ Přehrnula Strakáčovi čapku přes obě oči a spěšně 
odešla kamsi do hloubi haly. 

„Nevíte někdo, co to znamená ve finštině naida?“ Zeptala se Iveta načež Antti po všech vyplašeně zatěkal 
pohledem. Ota se všiml, jak se Hlemejžď i přes všechnu tu únavu lehoučce pousmál. 

„Promiň, na poslední hodině finštiny jsem byl už před lety.“ Zažertoval Marek. „No nic … Voják se stará, 
voják má.“ Plácl se po stehnech, vstal a spěšně se vypařil. 
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Ještě pár minut si v tichosti užívali vzácnou chvilku klidu, společnosti a skromného jídla. Tu a tam se 
podívali jeden na druhého a navzájem si uvědomovali křehkost okamžiku. Slunce se nějakým zázrakem 
probilo skrz šedavou hradbu mraků a zalilo halu světlem, zbarveným vitrážemi nad průchody k nástupištím. 
Všichni se jako na povel zahleděli na skleněnou mozaiku znázorňující prastarou parní lokomotivu a život na 
nádraží. 

„Pěkný, co?“ Prolomil hradbu mlčení Jindra. „Nechcete se v klidu mrknout do skladu?“ Dodal nakonec a 
podíval se přímo na Otu. Ten pochopil, že se nikomu nechce zvedat, ale zároveň čekají, až to konečně někdo 
udělá. Sklouznul pohledem ke svojí karabině a opatrně jí uchopil. Nějak se mu s ní nechtělo rozloučit. 
Vyfasoval jí při nástupu do Brigády, vnímal ji skoro jako odznak, součást uniformy. 

Vstal a zavdal tak impulz ostatním, kteří se stále ještě snažili oddálit návrat do tvrdé reality. Humornou 
vložku zařídil Strakáč, jemuž se nepodařilo napoprvé zvednout z plastové přepravky, tak se překulil bokem 
jako želva. Jakmile se malý, ale o to rozčílenější, muž postavil sjel všechny hrozivým pohledem, jenž však 
měl nulový účinek. 

“Jdem.” Mávnul nasupeně na Otu a rázně vykročil ke schodišti vedoucí do podchodu. Ota se přemohl a 
smazal si z obličeje pobavený výraz a společně s Jindrou jej následovali. 

Podzemní chodba, vedoucí k nástupištím, byla po dvaceti metrech zavalena. Zbytek byl však naprosto 
nedotčen. Dlaždičky krémové barvy, doplněné pruhem červené, modré a zelené barvy sloužící pro navigaci 
cestujících sloužily nyní k třídění hromady zásob dle druhů. Světlo v chodbě zajišťovala trojice nástěnných 
svítidel, jejichž jas kolísal v pravidelných vlnách s možnostmi agregátu umístěného kdesi poblíž. 

“Ahoj Jindro.” Mávnul na příchozí zavalitý muž, druhou ruku ležérně položenou na rukojeti pistole. 
“Čau Ríšo. Pavle, ahoj. Už balíte?!” Zeptal se postaršího skladníka, jenž právě zavíral bednu plnou oblečení 

a rozličných postrojů. 
“Ahoj Jindro. Táborský nám řekl, že se máme připravit na odchod.” Pokrčil rameny a poznamenal si 

tužkou do desek stav zásob. 
“To jako úplně?” Zeptal se při pohledu na zavřené bedny seskládané na sebe. Odpovědí mu však bylo jen 

další pokrčení ramen. “Tady kluci z Kentaura by tu měli nafasovat nějaké nádobíčko, nevíš o tom něco?” 
“Mmm hmm. Támhle to maj.” Vykoukl nad obroučkami brýlí a píchnul tužkou s vojenskému pytli. 
Strakáč se s nedůvěřivým výrazem sehnul k připravenému materiálu. Sotva však pytel otevřel, vyloudil ze 

sebe nespokojené zamručení. 
“Filtry?! Do jaký prdele to zase pojedem?” Převrátil v ruce jeden kotouč a zlostně se podíval na skladníka. 
“Promiň kamaráde, bonboniéry tady nerozdávám. Jestli máte filtrů dost, tak nech bejt.” 
Strakáč pytel okamžitě hodil na záda křížem přes ramena vědom si toho, že v důsledku nafasoval něco, co 

se jen tak nerozdává. 
“Máte tam tři pro každýho, takže dvacet čtyři pro osm lidí. Jsou tam dvě krabičky šest osmiček a dvě 

krabičky sedm šedesát dva, do tý vaší blázniviny, pár světlic a dva kouřový granáty.” 
“Díky.” Poděkoval okamžitě, když se všiml, že se Ota nadychuje, možná aby jej opravil. “Nenašla by se 

tady ještě nějaká stříkačka, tady pro mladýho?” Ukázal palcem ke karabině. 
“Hele tady fakt není žádná sámoška.” Zatvářil se stařík nespokojeně a se zdviženým obočím opět vykoukl 

nad brýlemi. “Uka mi, co to máš.” Zabručel a odložil blok na improvizovaný stolek. Ota zhoupl karabinu z 
ramene a podal jí s lítostivým výrazem skladníkovi. 

“Promiň, ale … kdes to vyhrabal?” Zeptal se udiveně a zručně vyzkoušel závěr. “Čistá jak zrcadlo, všechna 
čest.” Kývnul pochvalně na Otu. 

“Nafasoval jsem jí.” 
“Očividně se jí chtěl někdo zbavit. Třicítku kalibr už jen tak neseženeš. Jak jsi na tom s muškou?” 
“Je dobrej. Hodně dobrej.” Odpověděl pochvalně namísto něj Strakáč. “Žádná zbrklá palba od boku. 

Pěkně v klidu.” Pokývl a Ota ve své výšce ještě trochu polichoceně povyrostl. 
“No a co byste řekli na tohle?” Vytáhl z kapsy svazek klíčů, za který by se nestyděl kdejaký kastelán. 

Zatočil po modrém pruhu dlaždiček a zašel do chodby vedoucí k nástupišti číslo jedna. “Není to zbraň pro 
nějaké trdlo, co bude kropit všechno kolem.” Nesl se zvuk vykachlíkovanou chodbou společně s cinkáním 
klíčů ve snaze najít ten správný. Po druhém zakletí se konečně ozval zvuk odemčeného zámku. “No pojď 
sem.” Řekl Pavel láskyplně, aby se vzápětí vynořil zpoza rohu se zbraní, která byla dokonce ještě v 
originálním plastovém obalu. “Pořád jí tahám sebou sem a tam jak třínohýho psa. Je to poloautomat, co 
umí pěkně kopat, tak nad ní každý ohrnuje nos. Při tvým stylu střelby a postavě ideál.” 



DE PROFUNDIS      PŘÍLIŠ DLOUHÉ ODPOLEDNE 

 4 

Položil zbraň na dlouhou bednu a malým vyhazovacím nožem, jenž se mu skoro zázračně zjevil v ruce 
přejel třikrát po plastovém obalu. S citem umělce, představujícího vrcholné dílo, vytáhl na světlo, které jako 
by čekalo zrovna na tuto chvíli přidalo na jasu. 

“Je to krátká verze britský AX třistapadesátky. Tenkrát si někdo asi řekl, že by bylo fajn udělat ze snajperky 
poloautomat.” Zakřenil se nad svým přednesem, ale hlavně při pohledu na Otovy oči. Nemusel nic říkat, ale 
pohled už prozradil, že jeho bývalá milenka je již zapomenuta a že si již našel novou. “Ráži asi neuhádneš. 
Krátká tři tři osm magnum. Zamiř na cíl, vystřel, zamiř na další cíl.” Zazubil se a podal zbraň Otovi. 

Váha jej maličko překvapila. Na to, jak vypadala zbraň robustně, byla poměrně lehká. Závěr, mastný od 
konzervační látky, šel ztuha. Prohlédl si ovládací prvky a vyzkoušel si jejich chod. 

“Je perfektní.” Shrnul stručně prohlídku. 
“Je tvoje. Tu starou mi tu necháš. Je to kus za kus. Tady mi napiš jméno a oddíl.” Podal mu zhusta popsaný 

blok. Zatímco Ota vytvářel poslední záznam, vrátil se stařík s třemi krabičkami nábojů, přihodil jej k sáčku, 
jenž byl přiložen u zbraně. “Čištění, nějakej popruh a příslušenství, pochybuju, že bude všechno fungovat, 
jsou tam klasický kolejničky, tak si tam pověš, co budeš chtít.” Vyměnil sáček za blok. 

“Pro nás nic?” Zeptal se ještě před odchodem závistivě Jindra. 
“Promiň … váš seržant není tak hezkej.” Usmál se Pavel, mávnul jim na pozdrav a vrátil se ke sčítání. 
 
 
 
Byť už Martině notně kručelo v břiše, víc než hlad, jí sžíral pocit, že něco není v pořádku. Poté, co s 

bývalým partnerem domluvila vydání zásob, vyhnala oddíl za povinnostmi, protože rutina nenechává 
prostor pro přemýšlení. Hned na to vyrazila do kanceláří, které si skupina upravila na provizorní velitelský 
stan. 

Po stranách dveří s nápisem Přednosta stanice stáli na stráži dva členové oddílu Štír, ozbrojeni, v pozoru s 
kamenným výrazem ve tváři. Martina je neměla ráda a věděla, že oni ohrnují nos nad ní. Členové oddílu Štír 
jí přišli, až na výjimky, nafoukaní. Někteří členové oddílu z jejího pohledu nasákli přesvědčením, že jestli je 
jejich členem kapitán skupiny, jsou lepším oddílem než ostatní. Na druhou stranu chápala, že jsou 
nejmenším oddílem skupiny a důvodem, že je ještě nerozpustili jsou jejich plechoví miláčci. 

Oba muži Martině, z jejího pohledu ledabyle, zasalutovali a vpustili ji do dveří. 
Kancelář přednosty se, až na světlo lampičky nad středovým stolem, utápěla ve tmě. Veliké okno vedoucí 

ven bylo vyskládáno pytli s pískem. Druhé okno do haly bylo zakryté interaktivní deskou znázorňující systém 
kolejiště, krásným přežitkem dávné doby předminulého století. 

Kolem středového stolu stály tři osoby, kterým díky pozici lampičky světlo padalo na hrudník, obličeje se 
utápěly v pološeru. Martina však věděla o koho jde. Čtvrtá osoba sedící zakloněná v otočné židli s rukama za 
hlavou byl seržant oddílu Pelikán, Filip Táborský, tvář s upraveným plnovousem roztažená do 
bezstarostného úsměvu, zakmital na pozdrav obočím. 

“Kapitáne.” Zasalutovala vzorně Martina. 
“Pohov.” Ukončil oficiality kapitán Ryšlavý. “Rád tě vidím Martino.” Opřel se dlaněmi o papírovou 

vojenskou mapu, na kterou již někdo barevnými tužkami vyznačil trasy a místa. Vše bez jednoznačného 
popisu. “Se seržantem Táborským jste se už očividně pozdravili,” mávnul směrem k Filipovi a pokračoval, 
“seržant Kovařík, oddíl Štír a seržant Kaufmann, oddíl Fénix.” Ukázal postupně na muže stojící po své levici. 
V přítmí bylo viděl, jak oba beze slov kývli na pozdrav, skoro jako by se báli pozdravit nahlas. 

“Mimo nás, přítomných, se akce okrajově zúčastní i oddíl Vlk. Nemusím zdůrazňovat, že se chystáme k 
akci nejvyšší důležitosti. Rozkazy, které nám byly uděleny, přišly přímo od Prométhea. Doufám tedy, že se 
jich všichni zhostíte s maximálním nasazením. Zároveň vás žádám, abyste vašim oddílům předali jen tu část 
plánu, který se týká jen vašeho oddílu. Existuje zde reálné riziko, že uvnitř Brigády je donašeč. Provedení 
plánu navíc vyžaduje přesnou spolupráci všech oddílů, pochybení jednoho, ohrozí druhé. Všem je to jasné?” 
Položil otázku, jenž otázkou ve skutečnosti nebyla. 

Jestli Martina na kapitánovi něco obdivovala, byl jeho střízlivý, někdy možná až příliš racionální, cit pro 
věc. Dokázal hovořit jasně a stručně, skoro bez emocí. Nebyl na plamenné projevy, od toho tu byl seržant 
Kaufmann, jenž dokázal během kázání strhnout i naprostého ateistu. Dokázal však své přímé podřízené 
přesvědčit, že promyslel všechny eventuality a jeho plán vede k cíli, logiky a nejkratší cestou. 

Seržant Kaufmann přikývl a založil si ruce na prsou. Na jeho uniformě se zaleskl křížek, odznak jeho víry a 
povolání. Martina se naklonila nad počmáranou mapu, aby zachytila co největší obraz. 



DE PROFUNDIS      PŘÍLIŠ DLOUHÉ ODPOLEDNE 

 5 

 
 
“Naším cílem není nic menšího než odstranění bratra Marcuse.” To jméno zapůsobilo jako puma. Filip se 

dokonce přestal usmívat. Martina soustředěně našpulila rty a zamračila se. Musela uznat, že tak velký cíl 
nečekala. Bratr Marcus byl nepolapitelný duch, akce vedené proti jeho osobě, nebo proti jeho 
modificatorům končily přinejlepším špatně. Jednotky modificatorů byly elitními bojovníky s pověstí až 
nadpřirozených bytostí. 

Kapitán přejel pohledem po přítomných, aby se ujistil, že si všichni plně uvědomili, jakou důležitost má 
jejich úkol. 

“Za dva dny vyjede z kóty tři dva šest, Továrna, konvoj s Manou. Odhadované množství je sto až sto 
padesát tisíc dávek.” Filipovi rázem vyskočilo obočí vzhůru. “Pojede někudy kolem Velkých Plání a Lagun, 
následně pak zatočí na sever kolem Malých Plání až do jednoho z Táborů.” Ukázal prstem na trojici bodů na 
sever až severovýchod od zeleně vyšrafované plochy. “Někde mezi Lagunami a Malými pláněmi musí 
překročit koryto řeky. Teoreticky mají k dispozici tři mosty. Most jižně od Nádraží nepřipadá v úvahu. Je 
moc blízko našemu běžnému operačnímu rádiusu. Dálniční most pod přístavem je takticky nevýhodný. Je 
pro nás moc daleko.” Seržant Kovařík se tázavě otočil na kapitána, nechal jej však hovořit dál. “Je pro nás 
moc daleko na to, abychom na něj účinně udeřili a oni chtějí, abychom udeřili.” Promnul si bradu. 
“Současně s konvojem Many totiž vyrazí Marcusův konvoj severní trasou kolem přístavu. Předhodí nám 
šťavnaté sousto a sami proklouznou. Jistě, ztráta takového konvoje není zanedbatelnou položkou, vhledem 
k tomu, že Továrna nahradí produkci v řádu týdnů, to však Defensory tolik trápit nebude.” 

“Hmmm … v podstatě tím ale necháme několik desítek civilistů v Táborech zemřít hlady.” Prohlásil tázavě 
seržant Kaufmann. 

“Ano.” Konstatoval věcně kapitán. 
“Proč takový složitý plán? Musejí vědět, že na konvoj plný modificatorů stejně nezaútočíme.” Zeptal se 

seržant Kovařík a nechal téma hladovějících civilistů rozplynout ve vzduchu. 
„Prométheus se domnívá, že konvoj bratra Marcuse převáží něco cennějšího, než je samotný bratr 

Marcus.“ Odpověděl více než záhadně. 
„Co když je to jenom past? A tohle je zkrátka jen návnada?“ Zakroutila Martina nedůvěřivě hlavou. 
„Máme oprávněný důvod se domnívat, že tomu tak není. Defensoři nechali informaci o konvoji s Manou 

uniknout schválně. Navíc minimálně jednoho civilistu tato informace stála život.“ 
Všichni si navzájem vyměnili pohledy, aby se ujistili, že nikoho nenapadá další pochybnost nad 

nastíněným plánem. Po bezeslovné debatě se opět ujal slova kapitán. 
„Oddíly Štír a Fénix se v poledne vydají na pochod, aby pozítří ráno obsadily západní ústí mostu u přístavu. 

Skupina Kentaur vyrazí už dnes večer, ověří průchodnost průsmyku pro pěší a přesune se obsadit tento bod, 
což by měli do příštího večera zvládnout.“ Přejel ukazovákem napříč mapou a ukázal na předměstí, kde se 
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klikatila silnice vedoucí k mostu. „V těchto místech najde oddíl vhodné místo na úder a druhý den zaútočí 
na zadní voj konvoje. Po té, se stáhne k zálohám ponechaným pro krytí jejich ústupu zde.“ Ukázal na ústí 
průsmyku. 

„Proč tak dopředu?“ Zeptala se logicky Martina. „K mostu je to dost daleko, bylo by výhodnější zaútočit za 
mostem, navíc je to o mnoho blíž k Lagunám.“ 

„Je tu ještě jedna věc, která hraje v náš prospěch. Od východu se blíží bouře, ta nám poslouží hned 
několikrát. Nutí Defensory akci provést, protože potom už nebudou mít takovou příležitost. Za druhé 
napadená jednotka bude mít jen omezený dosah vysílaček, takže se budou moci varovat v terénu, 
maximálně mezi konvoji, základnu nezavolají. Zároveň nám bouře poslouží jako krytí.“ 

„Takže my je popíchneme směrem k mostu, aby to vypadalo jako skutečné přepadení konvoje a potom 
vezmeme roha?“ Zeptala se pro jistotu, nějak se jí nelíbilo, kam plán směřuje. 

„Přesně tak, konvoj bude informovat o napadení a Marcus nám bez jakéhokoliv podezření napochoduje 
přímo do náruče. To, že útok byl falšovaný nebudou mít díky bouři šanci zjistit.“ Zakroužil prstem kolem 
přístaviště. „Sevřeme je do kleští a palbou ze vzdálenosti neutralizujeme většinu doprovodu. Zneškodníme, 
nebo zajmeme Marcuse a rychlým pochodem se přesuneme zpět na jih. … Oddíl Pelikán svou práci již 
odvedl, když nás tady pohostil a dovybavil nás.“ Dokončil kapitán kývl na Filipa a sklouzl pohledem 
k podlouhlým bednám vyskládaných u stěny. 

„Dostaneme taky alespoň jednu?“ Poznala konečně Martina co je v bednách. 
„Tyhle jsou poslední, co máme.“ Řekl ochranářsky Filip. 
„Útok musí vypadat věrohodně.“ Přikývl kapitán. „Před odjezdem nafasujete jednu střelu, víc si 

nemůžeme dovolit. Než nasednete, tak sem někoho pošli.“ 
Martina byla spokojená, bylo to přesně o jednu střeli víc, než doufala. 
„Poslední instrukce. Kdyby došlo k prozrazení polohy před započetím akce, neplánovanému střetu 

s Defensory, nebo nastala jiná zásadní překážka v provedení akce, odvysíláte kód a stáhnete se zpět 
k Nádraží, nebo Vodojemu. Bezpečnostní volací kód bude …“, zalistoval v malém notýsku, „ … zelená dvě. 
Otázky?“ 

„Co se stane s oddílem, který kvůli bouři nezachytí volání?“ Vzal seržant Kaufmann Martině otázku z úst. 
„Pokud se po skončení akce do čtyřiadvaceti hodin neozvou všechny oddíly bezpečnostním kódem, oddíl 

Vlk vypraví pátrací oddíl na poslední známé místo pohřešovaných.“ 
Nikdo další otázku nevznesl. Kapitán se postupně podíval všem do očí, aby zjistil, že nevidí záblesk 

pochybnosti svých podřízených. 
„Rozchod!“ Ukončil debatu. „Seržanta Táborského ještě požádám, aby tu vydržel projednáme vyklizení 

nádraží.“ 
Trojice velitelů oddílů opustila se zasalutováním místnost. Filip se znovu zhoupnul v křesle a založil si ruce 

za hlavou. 
„Prozradíš mi, kolik z toho je z tvojí hlavy a kolik toho pochází od Prométhea?“ Zeptal se rozverně. 
Martina si pospíšila, dostihla seržanta Kaufmanna a srovnala krok. 
„Otče, zastavil byste se u nás před odjezdem s krátkou modlitbou?“ 
„U té vaší bandy neznabohů?“ Podivil se, ale okamžitě vykouzlil na tváři laskavý úsměv. „Jen tě škádlím, 

samozřejmě, že ano.“ Prozatím se rozloučili a vykročili ke svým oddílům. 
Za tu dobu, co byla Martina uvnitř, ožila hala velice čilým ruchem. Plány na vyklizení Nádraží dlouho 

kolovaly na poradách vedení Brigády, připravovaná akce však uvedla do pohybu těžké soukolí. Bylo jasné, že 
v případě úspěchu na sebe tvrdá odpověď nenechá dlouho čekat. Byla by škoda ponechat zde jakékoliv 
vybavení. 

U Grety a Garby našla jen Otu, Strakáče a Hlemejždě. Podle slov přítomných, Marka nikdo neviděl od 
chvíle, co zmizel po jídle a Antti se Sylvou odešli pro zásoby a vyčistit palivové filtry. Martina dala 
nespokojeně ruce v bok. 

„Až přijdou, tak jim vyřiďte, ať už nikam nechodí, večer odjíždíme.“ Mračila se čím dál víc. 
„Nevypadáš dvakrát vesele. Jsme v průšvihu?“ Vykoukl zpoza otevřené kapoty Hlemejžď. Seržantka mu 

v odpovědi jen přikývla a dál nespokojeně křivila rty. 
„Tady se to balí?“ Zamával šroubovákem směrem do haly. 
„Je to tak. Před odjezdem všechno v klidu probereme. Proboha, co jste to nafasovali za dělo?“ Všimla si 

konečně Oty, jenž právě dokončoval čištění zbraně od konzervačních látek, a její výraz přešel do 
pobaveného úžasu. 
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„AX350-S, ráže tři tři osm magnum.“ Ocitoval z titulní strany pokynů pro čištění a překládal dále 
z angličtiny. „Samonabíjecí kulovnice se sklopnou pažbou a zkrácenou hlavní.“ Zavřel závěr, narovnal pažbu 
a podal kulovnici Martině. 

„Chceme ji jít ještě pod druhý nástupiště zastřílet.“ Uvedl se Strakáč konečně do vertikální polohy. 
„Běžte, ale za hodinu tady chci všechny vidět, hlavně Plašmušku a Anttiho.“ Přikývla Martina. „Jdu ještě 

zjistit, kdo pustí nějakej chlup.“ Otočila se na patě a velice rázně vykročila k hloučku Štírů. 
Hlemejžď se okamžitě vrátil za kapotu stroje, odkud se začal ozývat charakteristický zvuk goly. Strakáč 

minutku pozoroval Otu jak dočišťuje hlaveň a montuje stabilizátor. 
„No, přestaň si tady leštit ten svůj kanón. Jdem ho vzít na procházku. Hlemejždi, zastavíš tu zbytek až 

dorazej?“ 
„Jo jo.“ Ozvalo se plechově. 
Ota vzal kulovnici ukázkově do náruče, sklopil dvounožku, popadl krabičku střeliva a vyklusal za 

Strakáčem. Cestou ke druhému podchodu potkali Sylvu s Anttim s bedýnkou zásob. Byla to skromná 
hromádka, ale jak říkal Marek, vždycky může být hůř. 

Tunel pod druhým nástupištěm byl přehrazen dřevěnou deskou obloženou pytli s pískem. Podle 
tlumených ran zpoza ní, šil správně. Strakáč silně zabušil na provizorní dveře. Po pár okamžicích jim otevřela 
žena, vlasy stažené do drdolu, ochranné brýle a obyčejný respirátor na obličeji. Odhrnula si stranou jedno 
sluchátko. 

„Pánové za chvilku to tu balíme.“ 
„Nevadí, potřebujem jen trošku zastřílet tohodle macíka.“ Vkročil neodbytně Strakáč dovnitř. 
Ota se protáhl, pro něj nízkým, průchodem a rozkoukal se v tmavém tunelu, jenž se ještě více ponořil do 

šera, když za nimi žena zavřela. Skupina si tu vytvořila provizorní střelnici se třemi dráhami. Na konci dráhy 
svítila dvě zářivková světla, jedno s charakteristicky kulatou dírou v krytu. Strakáč ukázal Otovi na prázdnou 
dráhu a položil tam dosti omšelou matraci. Vypadalo to, že se nakonec těší více než Ota, jenž okamžitě 
zaklekl, naplnil sedmiranný zásobník, vložil do zbraně a zalehl. Natáhl závěr, pootočil aretací mířidel na 
odhadovaných dvacet metrů a zamířil. 

Tunelem se roznesla rána, chlapík střílející ve vedlejším postu vykoukl zpoza dřevěné přepážky. 
„Ty vole!“ Zasmál se Strakáč a vyndal si prsty z uší. „Tady není co zastřelovat, … teda pokud jsi tam mířil.“ 

Ušklíbl se žertovně a dál pozoroval terč, siluetu střelce, v jehož hlavě, přímo mezi očima zela nová díra. 
„Tohle mi vždycky, bůhvíproč, šlo.“ Odpověděl trochu smutně. Zacílil znovu a v rozvážném tempu vystřílel 

zbytek zásobníku do téhož místa, aniž by se vystřelený otvor výrazně zvětšil. 
„Defensoři se mají na co těšit. … No pojď.“ Shrnul střeleckou zkoušku Strakáč a pomohl Otovi vstát 

z úzkého prostoru. 
Cestou zpět k ležení oddílu, zahlédl Ota Marii, jak sedí stranou všeho dění na hromadě přepravek a cosi si 

píše, do malého notýsku. 
„Běž napřed, hned přijdu.“ Řekl Strakáčovi, jenž se nezmohl na slovo a svým typickým dlouhým klidným 

krokem zamířil k Marii. 
Přišel blíže a ohnul se k hromádce popsaných obálek, které se vysypaly z jedné z přepravek. Obálka byla 

adresována nějakému panu Františku Tkadlecovi, byla opatřena známkou s motýlem a červeně 
orazítkována. Z přepravky se řinuly desítky takových. Poštovní logo na bocích stejně barevných přepravek 
dávalo tušit, že jejich obsah je obdobný. Musely tu ležet stovky, možná tisíce dopisů, zásilek a pohledů, 
které už nikdo nestihl doručit. Memento zpřetrhaných pout a nedokončených rozhovorů. Dopis, jenž držel 
v ruce byl dokonce otevřený. 

„Čtu si je.“ Vysvětlila Marie sedící na třetí řadě přepravek s notýskem na kolenou. „Nemám vlastní 
vzpomínky, a tak se probírám těmi cizími.“ Vysvětlovala klidným hlasem, ten tam byl onen nenávistný 
pohled. “Poradili mi, že si mám zapisovat staré i nové vzpomínky, aby se mi obnovila paměť.” 

„Někoho jsi ztratila?“ Zamířil do černého jako před chvilkou na střelnici. 
„Měla jsem dceru, na to nikdy nezapomenu.“ Odpověděla hlasem zlomené ženy. „Ale jednou, jednou je 

najdu a prostě je zabiju.“ Pokračovala klidným hlasem a dívala se při tom Otovi přímo do očí. 
„A chceš si skutečně vzpomenout na všechno?“ Položil zamyšleně otázku. 
„Musím, protože až to skončím, nevěděla bych pro co dál žít.“ 
„Tak to je dobře.“ Usmál se. „Hodně štěstí.“ 
„Uvidíme se po akci.“ Kývla na něj Marie. 
„A co když ne. Co když na mě taky zapomeneš?“ Mávnul na ni a odspěchal k oddílu. 
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Trvalo ještě půl hodiny, než se útvar sešel u Grety a u Garby. Celý oddíl, až na Marka a Anttiho, čekal 
v sedě a znuděně pozoroval cvrkot v hale. O záměru opustit toto ležení nebylo pochyb. To, v jakém tempu 
se však míhali lidé s bednami, přepravkami a pytli, dávalo tušit, že odsun musí proběhnout velice rychle a 
nejspíše nadobro. Konečně se oba vynořili zpoza rohu s podlouhlou bednou. 

“To je dost, že jdete.” Vyskočila na nohy Martina. 
“Panu Táborskému se nelíbilo, že si Antti chtěl vybrat.” Zapitvořil se Marek. Antti pochopil, koho karikuje 

a zasmál se. 
“Co to je?” Zeptala se zvědavě Sylva. 
Marek jednu po druhé odepjal teatrálně přezky na bedně a s fanfárou otevřel víko. 
“Tram ta da dá! … Dámy a pánové, protitanková střela Panzerfaust 4.” Uvodil rozmáchlým gestem zbraň. 

Uvnitř molitanem vypolstrované bedny byla do tří částí rozložený komplet a dvě hlavice. “Odpalovací 
zařízení s dálkovou spouští, optický zaměřovač s pomocným naváděním do dvě stě padesáti metrů. Zde by 
se nacházel elektronický zaměřovací systém, kdyby ho někdo neukrad.” Předváděl jednotlivé části jako 
podomní prodejce vysavačů. 

“Hned mám chuť si dva objednat.” Usmíval se Strakáč. “A teď mi řekněte, jestli s tím někdo umí.” 
“Antti má výcvik.” Přikývla Martina a gestikulovala Anttimu k protitankové zbrani. Urostlý Fin s kývnutím 

dovedně zbraň sestavil. Pak vzal střelu a naznačil způsob nabití. Ostatní jej se zaujetím sledovali jako při 
nějakém kouzelnickém překvapení. 

“Tak a teď pojďte všichni blíž. Probereme si, co nás čeká v následujících dnech. Hlemejždi překládej to 
rovnou Anttimu, je možné, že budeme muset urychleně vyrazit, tak ať si to vyříkáme teď.” 

Martina se zhluboka nadechla a pustila se bez příkras do popisu jejich plánu. Neodpustila si osobní 
komentáře k jednotlivým úkonům a nenechala nit suchou ani na ostatních oddílech. Byla však věcná a ke 
svým lidem upřímná. Ti jí to opláceli stejnou otevřeností a bezmeznou důvěrou. Chvilku zaváhala, zda se s 
oddílem nepodělit o kuloární drby, které během odpoledne nasbírala u ostatních. Nakonec to zavrhla s tím, 
že by se mohli navzájem dopustit nějaké desinformace. 

“To je vše, co máme k danému úkolu vědět a potřebujeme znát. Kolují tu ještě nějaké neověřené drby o 
úloze oddílu Vlk, ponecháme je ale drby a nebudeme se jimi zabývat.” 

“Takže je to akce Udeř a uteč. Nebudeme se montovat do nějaké velké akce?” Zeptala se Sylva. 
“Přesně tak, náš úkol je pouze vyprovokovat nepřítele a zmizet. V případě, že by mělo dojít k otevřenému 

střetu ustupujeme a nahlásíme to ostatním. Ještě něco?” Posečkala chvilku. “V tom případě za půl hodiny 
čekají všichni u strojů, připraveni ke startu. Kentauři!” 

“Kentauři!!!” 
K zabalení a přípravě odjezdu ani půl hodiny nepotřebovali. Tým pracoval jako dobře namazaný stroj. 

Gretu a Garbu zaparkovali řidiči u hlavních vrat, kde se všichni sešli. Nastala chvilka ticha a klidu. Najednou 
se okolím linula velice charakteristická vůně. Strakáč okamžitě zbystřil a bleskurychle se rozhlédl, aby spatřil 
Marka, jak v podřepu opřen o kapotu Garby labužnicky vychutnává doutník. 

“Ty hade! Kdes to vzal?!” Obořil se na něj závistivě. 
“Voják se stará, voják má.” Řekl dnes již podruhé a zacvičil obočím a vyfoukl obláček kouře. “Měl jsem 

nějakou Manu, tak jsem měnil, měnil, až jsem vyměnil.” 
“Jak tu sračku můžeš jíst?” Zašklebil se. 
“Ta sračka zachránila život pravděpodobně tisícům lidí.” Utrhla se Sylva na Strakáče. 
“Vidělas, co to dělá s lidma v Táborech?” Odpověděl zamračeně, ale s klidem. “Těla bez duše se jen 

ploužej sem a tam, spousta z nich stane závislejch. Vpostatě se z nich stanou odporný smažky, který se 
dokážou do krve servat, jen aby měli svou dávku. Tomu já záchrana neříkám. Je to jen další vějička 
Defensorů, aby mohli vodit svoje ovečky za vidinou spásy. Chemickej objev? Jo … gratuluju, ale záchrana 
lidstva, to fakt ne.” 

“Přece bys nemohl ty lidi odepsat jen pro to, že nebylo dost jídla pro všechny?” Zeptala se nevěřícně. 
“To jsem nikdy neřek! Jen tvrdím, že Manu přeceňujete. To je všechno. Já nejsem necitlivá zrůda, prostě 

se mi ekluje, jak toho Defensoři zneužili.” Pronesl smířlivě. “Dobře, vyhráls! Kdes vzal ten doutník?!” 
“Nas-rat.” Křenil se Marek. 
“Co za něj chceš?” Zeptal se ledově. 
“Něco vymyslíme.” Nepřestával provokovat. 
Slunce se líně přehouplo nad střechou Nádraží a vykouzlilo na podlaze dlouhé pruhy skrze podlouhlá okna 

k nástupištím. Oddíl Kentaur, jako by existoval v jiném vesmíru, polehával u svých vozidel, zatímco kolem 
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panovalo čím dál víc hektické tempo. V tlumeném veselém rozhovoru přišla Martina za doprovodu seržanta 
Kaufmanna nyní oděného v kněžský kolárek a plášť. Marek potáhl z doutníku a zbylý nedopalek podal 
Strakáčovi. 

“Dáš si?” Ušklíbl se provokativně. Strakáč uraženě vzal za vděk i ten kratičký kousek a dvakrát dlouze 
potáhl, dokud jej nezačaly pálit prsty. “Tak co feťáku, dal by sis ještě?” 

“Hele, víš, jak jsem to myslel.”  Zamračil se, ale vzápětí nasadil omluvný výraz. 
“Vím.” Poplácal jej smířlivě po rameni a vyšel vstříc přicházející dvojici. 
“Požádala jsem otce Kaufmanna, aby pronesl krátkou modlitbu. Kdo chce, se připojí.” 
Otec Kaufmann se významně s notnou dávkou nadhledu podíval na Strakáče. 
“Nepřipojíš se?” 
“Otče, víte, že na tohle fakt nejsem.” Zabručel a krátce ještě potáhl z nedopalku. 
Oddíl se shromáždil v malé místnůstce, jenž dříve plnila funkci trafiky. Stojany na časopisy zely 

prázdnotou, stejně tak regály na nápoje a občerstvení. Prodejní pultík posloužil otci, aby si z něj udělal 
provizorní kazatelnu. Na místo, kde stával pokladní skener položil starou, velice ohmatanou bibli. Zalistoval 
v ní, podíval se postupně každému do očí a s laskavým výrazem ve tváři začal. 

“I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě 
konejší. Tak promlouvá David v Žalmu 23. V tuto chvíli pomíjí veškerý strach, který má a vydává se plně v 
lásku Hospodinovu, neboť ví, že Jeho moc je nezměrná a Jeho vůle daná. …” Naplnil kazatelův hlas místnost 
a okamžitě si získal plnou pozornost všech přítomných, dokonce i Anttiho, jenž i přes jazykovou bariéru 
vnímal sílu, s jakou k nim otec Kaufmann promlouval. Hovořil krátce, přítomným však připadalo, jako by se 
na hodinu ponořili do hřejivého lůna bezpečí. “... Rozloučím se s Vámi slovy z Listů Korintským: Bděte, stůjte 
ve víře, buďte stateční, buďte silní.” 

Jako by z očí všech přítomných někdo stáhnul závoj, ocitli se přítomní zpět v prázdné trafice. Oddíl se 
mlčky vydal ke strojům. 

“Děkujeme.” Kývla uctivě Martina otci Kaufmannovi. “Tak jak jste slyšeli, nemáme se čeho bát, o našem 
osudu už je stejně rozhodnuto. Odjezd. Kentauři!” 

“Kentauři!!!” 
 


