
PŘÍLIŠ DLOUHÉ ODPOLEDNE 
2019 Ondřej Max Krejza 

Kapitola 3 

Kolo-pásové stroje se ladně proplétaly noční krajinou. Na rozdíl od včerejší jízdy nekvílely turbíny Grety a 
Garby vysokými tóny a Ota se na zadním palpostu nemusel chvíli co chvíli rovnat. Celé dvě hodiny jeli s plně 
rozsvícenými světlomety, jejichž ostře bílé světlo vykrajovalo ze tmy stíny, jež se zběsile míhaly kolem. Cesta 
byla prázdná. Tu a tam stojící vraky byly odhrnuty stranou. 

Při jízdě po asfaltové silnici vydávaly vzorky předních kol hluboký bzučivý zvuk, zatímco hnací pásy 
v rychlém staccatu klapaly. Monotónnost těchto zvuků byla uklidňující, ba až uspávající, nebýt prudkých 
zatáček a křižovatek, jimiž projížděli čím dál častěji. Terén se více zvlnil a kopce pokryly náletové dřeviny. 

Celá jízda až doposud probíhala v rádiovém klidu i interkom byl tichý. Ota čas od času štouchl do zástrčky 
svých sluchátek, aby se ujistil, že je připojen. Při rychlém pohledu přes rameno viděl, jak za ním, zády 
k sobě, sedí Martina a Strakáč. Seržantka pod červeným interiérovým osvětlením prohlížela mapu složenou 
do malého obdélníčku, zatímco Strakáč nejspíše podřimoval, soudě podle pokyvující se hlavy. Hlemejžďova 
ramena zakrývala spodní polovinu čelního krytu. V té horní se míhala stínohra, v jejímž středu se občas 
objevila záď Garby jedoucí skoro sto metrů napřed. 

„Zvolněte, blížíme se k průsmyku.“ Zašuměl ve sluchátkách Martinin hlas. „Najděte něco se střechou a 
zastavte.“ Na to se rozblikal hledací světlomet ve smluveném signálu. Garba vpředu zakličkovala a odbočila 
mezi domy, jež se vynořily ze tmy. 

Řidiči zaparkovali stroje příhodně pod střechou čerpací stanice. Pozotvírané poklopy a hromada kanystrů 
u nadzemní nádrže svědčily o rabování v prvních dnech zoufalství. Budova měla rozbité výlohy střecha však 
byla neporušená. Stanice se po zbytek noci stala jejich útočištěm. Všudypřítomný pach olejů a jiných 
provozních kapalin se nesl vnitřními prostory, po chvíli strávené pod přikrývkou byl však rychle zapomenut 
a únava vzápětí přinesla spánek. 

Už ráno bylo poznat, jak s přibližující se akcí narůstá nervozita. S postupujícím dnem se její projevy 
stupňovaly. Martina upustila od občasných vulgarit a dbala více vojenského vyjadřování. Marek se 
Strakáčem o to více vtipkovali a uráželi se. Sylva jako by propadla zvláštní apatii. Hlemejžď, pokud neřídil, 
tak stál u otevřené kapoty a po tisící kontroloval kapaliny, spoje a kabely. Antti začal více mluvit finsky. Co 
dělám já? Napadlo Otu, jenž pozoroval skupinu zpoza mířidel dvojhlavňového děktarjeva. 

Ráno zastavili na místě, kterému říkali prostě průsmyk, žádná kóta, žádné kódové označení, zkrátka jen 
průsmyk. Silnici druhé třídy vinoucí se mezi dvěma strmými skalami zavalila obrovská hromada kamení. Na 
délku měřil úsek něco málo přes kilometr. I pro jejich obratné stroje však zdejší terén představoval 
nepřekonatelnou překážku. Cesta, pracně vyskládaná mezi povalenými kameny, vedoucí přes vrchol závalu, 
dovolovala průchod pouze pěším, a to jen s opatrností. Rozsáhlá oblast posetá roztodivnými skalními útvary 
se v tomto místě dala objet jen na motocyklech, čtyřkolkách a podobných vozidlech, zatímco pěší měli trasu 
nepoměrně kratší. Cesta pro větší vozidla měřila o mnoho kilometrů více. Celkově se větším útvarům 
s doprovodem vyplácelo tuto oblast objíždět, proto ji měla převážně pěší Brigáda tak ráda. 

Část oddílu Kentaur se teď chystala překročit zával a zkontrolovat opačné ústí průsmyku. Ota a Hlemejžď 
zůstali poblíž vozidel, schovaní za kamennými hradbami, pozorovali, jak se ostatní odstrojují u Grety a 
Garby, jenž zaparkovali pod nízkými smrčky. 

„Co budeš dělat, až to všechno skončí?“ Zeptal se najednou Hlemejžď. „Jsi mladej, ty se konce dočkáš.“ 
„To záleží na tom, jak to skončí.“ Odpověděl lišácky Ota. 
„Jsi i chytrej, ty se ho dočkáš určitě.“ Usmál se a pokračoval. „Já jsem už starej pardál, popravdě, všichni 

už máme něco za sebou. Ty seš první mladej člověk u oddílu. Skoro, jako by vedení chtělo nechat Kentaura 
umřít.“ Dodal melancholicky a přehrnul si přes ramena druhou přikrývku, kterou doslova vyžebral u Marka. 

Zbytek oddílu se konečně odstrojil. Všichni si nesli pouze svou zbraň a to, co se dalo připnout za opasek a 
že se tam toho Strakáčovi vešlo dost. Z dálky vypadal jako by měl kolem pasu neforemný, vojensky zelený, 
plovací kruh. 

„Strakáči, ty s sebou neseš snad i piknikovou deku, nebo co.“ Poznamenal ve vtipu Hlemejžď, když je 
pětice míjela. 
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„Jo. A zahradní gril k tomu.“ Přetáhl si vlněnou kuklu přes obličej. „Sakra jak já nesnášim tohle počasí.“ 
Zahleděl se na oblohu, po níž se od časného rána honily tmavě šedé mraky. 

„Pánové, nemusím připomínat, že nejdříve se schováváme, pak zdrháme, pak teprv střílíme. Jasný?“ 
Zeptala se ležící dvojice Martina. 

„Jasný. Jo.“ Odpověděl dvojhlas. Načež skupina, kterou uzavíral Marek vyrazila po cestičce vzhůru. 
I Ota se více zakryl dekou. Teplota i tlak od včerejšího večera pomalu klesaly a vítr okrádal tělo o 

životodárné teplo. Tentokrát určil los Otu a Hlemejžďe, aby hlídali ležení, dokud budou ostatní plnit svoje 
povinnosti v terénu. Oddíl se schoval za hranou závalu, utichly kroky na viklajících se kamenech a dvojice se 
ponořila do ticha přerušeného jen tu a tam zasvištěním větru. 

Dlouhou půlhodinu se ani jeden z nich neodvážil promluvit. Jako by se oba obávali, že tím přivolají 
armádu Defensorů, která je rozmetá po okolí. 

“Doufám, že tu nebudeme tvrdnout moc dlouho.” Špitl nakonec Hlemejžď, který už nevydržel to napětí. 
“Jak dlouho to trvá, projít průsmykem?” Uvolnil se Ota, jenž stejně jako parťák držel nervy na uzdě. 
“Skoro hodinu, pokud všechno půjde, jak má, tak jsou za dvě hodiny zpět. Odpovědí mu bylo jen zoufalé 

povzdechnutí. 
Minuta se vlekla za minutou. Počasí se pomalu, ale jistě zhoršovalo. Ota náhle zachytil na kraji zorného 

pole pohyb. Nikdo z oddílu to být nemohl, musel by projít kolem nich. Opatrně strčil do Hlemejždě. 
Netroufal si říct, jestli jej právě neprobudil. Ukázal dvěma prsty do směru, kde se opět pohnula větvička. 

Velice pomalu začal otáčet hlavně zbraně do místa, kde očekával, že musí onen vetřelec vystoupit na 
silnici. Další pohyb, teď nebylo pochyb o tom, že se nízkým lesíkem větší počet tvorů. Hlemejžď si bohužel 
od Oty dokázal představit i horší věci než hlídku Defensorů. 

Dvojice se schovávala dvacet metrů nad silnicí, navíc byli ukryti mezi povalenými balvany. Měli tak 
obrovskou výhodu překvapení, a navíc poměrně bezpečnou ústupovou cestu vzhůru přes zával. Cvaknutí 
pojistky na Hlemejžďově automatu se zdálo být hlasité jako výstřel z kanónu. 

Ať bylo v lese cokoliv, shromažďovalo se to při jeho kraji. Pak se stalo něco, z čeho jim přeběhl mráz po 
zádech. Na silnici, pomalým ladným krokem, nakráčel statný jelen. Mohutné paroží působilo majestátně a 
hrozivě zároveň. Jelen se zastavil přímo uprostřed silnice. Otočil hlavou a Ota by byl ochoten odpřisáhnout, 
že se na ně zvíře několik dlouhých vteřin dívalo, než vykročilo dál následováno pěti laněmi a třemi mladými 
kolouchy. 

Sotva se celá skupinka schovala v bezpečí lesa, otočil se Ota na Hlemejžďe, aby viděl, že má ve tváři 
pravděpodobně ten samý užaslý výraz. 

Jako kdyby po tomto setkání někdo přetočil čas o dvě hodiny vpřed. Kroky zpoza závalu zazněly 
nepatřičně hlasitě. Oddíl se vrátil v plném počtu a mrzuté náladě. Z jejich vyprávění vyplynulo, že schránku 
na opačném konci průsmyku někdo zničil. Museli tedy improvizovat, aby zanechali ostatním jasnou zprávu, 
že průchod je bezpečný a odcházeli tak s pocitem nejasného výsledku. Když se s nimi Ota a Hlemejžď 
podělili o svůj zážitek, bylo jim spíláno do pitomců. Pravda, pouze od Marka a Strakáče, kteří tvrdili, že měli 
alespoň jednoho koloucha střelit. 

“Jsme v akci, nepřipravujeme zahradní párty s grilováním.” Utnula debatu Martina. “Za deset minut 
odjíždíme.” Rozkázala hloučku. Několik dřepů ještě trvalo, než se Otovi vrátilo teplo do konečků prstů. I 
přes neustávající Strakáčovo remcání o jelením guláši se oddíl skutečně do deseti minut vydal opět na cestu. 

Uzoučká silnice lemovaná z jedné strany strmými skalami a z druhé strany hlubokým srázem byla na 
mnoha místech zavalena. Řidiči tak museli často za pomoci ostatních dovedně přejíždět po šikmých svazích. 
Několikrát jim zatrnulo, když se jednopásová Garba smýkla po šikmé stěně závalu. Bylo však poznat, že Antti 
nezmatkuje a rychlou a citlivou prací s řídítky a pedály se mu vždy podařilo zachytit v terénu a řízeným 
smykem vyjet. 

Cesta okolo skal trvala v tomto zpomaleném tempu přes hodinu. Poledne by podle oblohy poznal jen 
málokdo. Na krátkou chvilku odpočinku zastavili na místě, kde se silnice stáčela zpět kolem jedné ze skal a 
otevíral se jim tak pohled do krajiny pod nimi. 

Další mrtvé město, které spolkla válka, se nacházelo vzdušnou čarou něco málo přes pět kilometrů od 
této vyhlídky. Hned za městem začínala nechvalně známá oblast, které všichni říkali Laguna. Několik desítek 
kilometrů na východ se rozkládala plocha tvaru obrovské mísy, posetá hromadami kopců a kopečků 
navážek. Co v tomto kraji nezničila válka, dokonal tento pohrobek zdejšího hutního a chemického průmyslu. 
Nikdo dnes netuší, co všechno se skrývá v jednotlivých homolích, ze kterých bez přestávky stoupá dým 
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podzemních požárů. Obří rozpadající se chemické provozy vytvářejí nová a nová místa zamořená různými 
chemikáliemi. Na kilometry daleko lze při příznivém větru zachytit pach rozličných látek. 

“Tak, kdo jste tu prvně, vítejte u Laguny.” Oslovila vestoje Martina oddíl, jenž se dle rozkazu občerstvoval 
ze skromných zásob. “Odtud budeme klesat dolů do nepříliš voňavého světa. Takže, před odjezdem bude 
mít každý nasazenou masku... s filtrem.” Dodala výrazně a významně se rozhlédla po útvaru. “Aby se 
nestalo, jako posledně, že někdo měl v úmyslu ušetřené filtry vyšmelit za něco cennějšího.” Ota měl z 
nějakého důvodu pocit, že se seržantka zastavila o vteřinku déle pohledem na Markovi. Deset minut na 
odpočinek uběhlo jako voda. 

“Kentauři!” Zaznělo zastřeně. 
“Kentauři!!!” Odpověděl sbor plynových masek. 
Greta s Garbou vyrazily na plný plyn vstříc ulicím města pod nimi. Řidiči vybírali zprudka zatáčky a snažili 

se jet skutečně svižně. 
“Oto, pokud jsi u toho doteď chrápal, tak odteď už měj oči na stopkách. Kdyby se něco semlelo, střílej jen 

na to, co je na zemi, dronů si nevšímej.” Promluvila Martina jasně z interkomu. 
“Rozumím.” 
Jakmile se po hbité jízdě ze skal dostali mezi domy, zvolnili řidiči tempo. Martina vytáhla mapu a 

navigovala je až ke břehu řeky, nyní vyschlého koryta, na jehož dně ležela vrstva jistě nevábně čpějícího 
bahna. Přes koryto vedl skutečně jediný most. Ostatní ohlodal zub času a bez údržby spadly, nebo se spíše 
staly obětmi taktiky a byly zničeny. 

O zoufalé situaci obyvatel svědčily souvislé řady aut stojící v pruzích vedoucích ven z města směrem na 
západ. Opačný směr byl naprosto prázdný. Projížděli kolem spousty vraků a přemýšleli, kolika z nich se 
podařilo utéct. Ota skrz zadní okna zahlédl rodinu choulící se na zadním sedadle. Z nějakého důvodu se 
nestihli dostat včas z auta. Při pohledu na takový výjev se nemohl nepokřižovat. 

Stroje hbitě prokličkovaly zátaras na konci mostu a pokračovaly dále na východ podél řídnoucí kolony. Se 
zvětšující se vzdáleností od mostu se budovy měnily v ruiny. Jednu čtvrť dělostřelectvo, nebo letectvo 
doslova srovnalo se zemí. 

Zastavili na křižovatce hlavních silnic. Směr na jih byl neprůjezdný kvůli zřícené budově, severním a 
východním směrem byla silnice posetá vraky a sutinami, mezi kterými by však při troše šikovnosti řidiče 
projel i delší náklaďák, což se dle kolejí vyježděných v prachu skutečně dělo. 

„Tak dobře Kentauři, necháme je tu ještě trochu zakličkovat. Plašmuško, podívejte se s Anttim ještě o 
křižovatku na sever a zkuste tam natahat nějaké vraky. Strakáči vy udělejte to samé východním směrem, 
jenom s budovami. Pelikán pustil chlup, tedy pírko, a podaroval nás ještě kilem plastiky.“ Kdyby se plynová 
maska mohla usmát, prozradila by Strakáčovo nadšení. „Nezdělejte všechno, zbytkem si budeme krýt 
ústupovou cestu.“ Krotila demoliční vášně. „My se Sylvou půjdeme najít nějaké místečko támhle nahoru. 
Oto, vyndej ten kanón, mávneme na tebe.“ Ukázala na pětipodlažní budovu a poklepala na bednu 
s protitankovou střelou. 

Antti znovu ukázal svoje mistrné řidičské dovednosti, když i pásové vozidlo přinutil na prašné cestě ve 
smyku v táhlé zatáčce odjet. Hlemejžď se pokusil o totéž. Těžší vozilo se dvěma pásy se stopy vzdát 
nechtělo. Výsledkem tedy bylo jen to, že vyrazil opravdu ostře, což odnesl Strakáč, jenž uvnitř udělal kotoul 
vzad. Jeho nadávání nebylo slyšet, gestikulace však byla nad slunce jasná. 

„Střeva.“ Shrnula dvojí vystoupení Sylva a následovala Martinu do červeným kamenem obložené budovy. 
Ota se tak již podruhé ocitl v situaci, kdy mu nezbývalo nic jiného, jen čekat. Opatrně si sedl na plastovou 

bednu a sledoval Sylvu s Martinou, procházející za zničenou stěnou domu. Zpoza bloku budov se tu a tam 
ozvalo zakvílení turbíny, jak se Greta s Garbou proháněly ulicemi. Nálada, jenž nyní panovala v útvaru byla 
až s podivem uvolněná. Ota to přičítal tomu, jak se všichni snažili urputně nemyslet na neodkladně se blížící 
akci. Seděl a poslouchal vlastní dech prohánějící se filtrem. Podíval se na nebe, které zlověstně zežloutlo. 
Zvedl se vítr. Z východu se bez jakéhokoliv varování přihnala stěna prachu. Ota se instinktivně přikrčil, jak s 
ním nápor větru kývl. Podíval se na budovu, odkud měl očekávat mávnutí, aby zjistil, že vidí sotva třetí 
poschodí. Vše ostatní bylo zahaleno žlutavým prachem. Dýchání v masce bylo náhle těžší, jako by už tak 
nestačily nevyzpytatelné výpary z Laguny. 

“Dodělejte to nejnutnější a vraťte se, Strakáči, odpal to, jakmile budeš moct. Oto vyklusej za námi do 
čtvrtého patra. Dál rádiový klid.” Ozvalo se nečekaně z vysílačky. 

Ota chytil bednu za nylonový popruh, ve dřepu si ji vytáhl na záda a pomalu vstal. Nejen, že bedna 
samotná něco vážila a jednomu člověku se špatně nesla, vítr, jenž se do ní opíral, z udělal v podstatě 
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nepřenositelnou věc. Musel jít čelem ke směru větru a úkroky se přibližovat k budově. Když se mu konečně 
podařilo dostat do závětří, posunul si bednu pohodlněji na záda a vykročil do úzkých dveří vedoucích do 
postranního schodiště. 

Ve druhém patře už byl pořádně zadýchaný. Mikrocirkulace vzduchu v masce měla co dělat, aby se sklo 
nezapotilo celé. V kapičkami pokrytém průzoru pozoroval míhající se schody. Jeden, druhý, třetí … osmý, 
devátý … mezonet a znovu. Konečně se v zorném poli objevily jiné boty než ty jeho. V hlubokém předklonu 
zaklonil hlavu. 

“Támhle k té hromadě stolů.” Ukázala Sylva k obvodové stěně budovy s navršenými stoly, které z většiny 
zakrývaly obrovský průstřel. 

Celá čtvrtina patra měla ještě okna. Nános všudypřítomného prachu tak nebyl natolik patrný. Patro 
sloužilo jako kancelář nějaké veliké cestovní kanceláře vzhledem k vybledlým plakátům s exotickými 
pobřežími, rybářskými čluny na, dříve jistě azurovém moři a velkými letouny. Místnost někdo použil jako 
provizorní úkryt. U stěny se stále válely dvě matrace, v rohu místnosti byl strhaný koberec a pod dírou 
vedoucí do vrchního patra bylo i malé ohniště. Jediný automat na vodu zůstal netknutý stát u druhých 
dveří, dokonce byl i zastrčen v zásuvce. Jediným vylepšením byl obličej namalovaný na barelu stojícím v 
automatu. Někdo očividně potřeboval společnost. 

Martina stála u okna a s nespokojeným výrazem ve tváři pozorovala dalekohledem křižovatku pod nimi. 
Za okny to vypadalo, že prvotní nápor prachu již pominul, stále však ve vzduchu ve vzduchu vířily cáry barvy 
písku. 

“Výš nemůžeme, jestli se to zase zhorší, tak neuvidíme už vůbec nic.” Založila si ruce v bok. “Polož to tady, 
smontujte se Sylvou trojnožku, zbytek nechte Anttimu. Oto až to budete mít sejdeme se přes ulici v tom 
podloubí.” 

“Jo jo.” Oddychoval ztěžka. 
Otevřeli bednu a zpod víka odepnuli skládací trojnožku. Montáž byla jednoduchá i pro naprostého laika. 
“Toward enemy. No tak jo.” Souhlasila Sylva s nápisem pod úchytem zbraně a odtáhla trojnožku za kratší 

nohy k hromadě stolů. “Hele mám nápad, Oto podej mi ten elektronický panel.” 
Ota vytáhl hrubě pogumovaný tablet a podal jej hackerce. Ta jej se zamyšleným výrazem chvíli prohlížela. 
“Jasně, spoušť. V příslušenství musela být spoušť.” Rozjasnil se jí obličej. “Byl by to hroznej pech, 

kdybychom zrovna v takovýmhle baráku nenašli starej notes nebo terminál. Rychle se rozhlídneme kolem. 
Kabel pak sundáme z nějaký zásuvky. Já poběžím tudy, vem to druhou stranou, přines cokoliv, co by mohlo 
mít podobnou zásuvku.” Ukázala na podlouhlou zdířku v panelu. Pokývl a rozeběhl se do kanceláří po své 
pravici. 

Dvě vedlejší místnosti byly podobně vyklizené jako ta, v níž si zřídili palebné postavení, nábytek odhrnutý 
ke stranám, částečně zabarikádovaná okna, provizorní lůžka. Hned následující místnost přinesla ovoce. 

Vtrhnul dovnitř a systematicky postupoval od stolu ke stolu, otevíral šuplíky shora dolů, postupoval od 
uličky k oknu. Ve třetí řadě nalezl v širokém šupleti notebook. Plný očekávání jej otočil, aby našel 
požadovanou zásuvku, když se náhle ozvalo Sylvino vyjeknutí. 

“Ááá … sakra to jsem se lekla!” 
Rychle se za ní rozběhl. Vběhl do místnosti, a i jemu samotnému zatrnulo. Přímo naproti dveřím seděl na 

zemi muž, hlavu pokleslou k levému rameni, v jedné ruce list papíru a v druhé ruce revolver. Na zdi za ním 
zela v široké zahnědlé skvrně díra zvíci švestky. Sylva v podřepu sbírala list papíru. 

“Co je? Našels něco?” Odtrhla oči od řádků v dopise. 
“Mám notes.” Podal jej Sylvě a s obličejem zkřiveným směsí lítosti a pochopení pozoroval muže. 
“Vzdal to.” Konstatovala jednoduše, až cynicky, Sylva. “Mrkneme se, co měl u sebe.” Pokusila se Sylva 

vrátit do praktické roviny a nepřímo narážela na to, že muž byl oděn do směsice vojenské a policejní 
výstroje a v rohu opřená útočná puška byla jistě služební zbraní profesionála. 

Ota zvedl ze země dopis, jenž Sylva, bez jakéhokoliv náznaku soucitu s tímto člověkem, odhodila. Velká 
část byla nečitelná. Krev stékají po paži ve spojení s prachem zakryla velkou část poselství, kterou chtěl 
tento muž po sobě zanechat. Dočetl alespoň posledních pár řádků. 

… a vzali jste mi ženu, moje děti, doslova to jediné, co mi na tomto světě zbylo. Věděl jsem, že vás všechny 
najdu a taky se tak stalo. Je mi jedno, že vás hnal hlad, je mi jedno, že to byl los, je mi to jedno! Ani jeden z 
vás neprojevil lítost, jakou by si zasloužili, proto jsem jí nenabídl ani vám. 

Nový svět je krutý a každý takový čin si zaslouží úměrně přísný trest. Proto poslední člověk, kterého zabiju 
bude ten, který zabil šest mužů, deset žen a pět dětí. Taková zrůda si nezaslouží žít. 
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Ty, kdo jsi našel tento dopis, věř, že svět, ve kterém žijeme, můžeme změnit. Zbylo v něm spousta dobra, 
ale také mnoho zla, které je potřeba vymýtit. V mém případě bylo zlo potrestáno nejpřísnějším trestem. 
Pokud nevíš, jak má vypadat trest pro zrůdy projdi … 

Zbytek textu zůstal přilepen k mužově rukavici. 
“Tohle je nějakej starej SCAR, ne?” Prohodila řečnicky, s útočnou puškou v ruce, a Otovi přišlo bláznivé, 

jak naprosto ignoruje mrtvolu muže, jenž spáchal sebevraždu poté, co bilancoval se spravedlností a 
trestem. 

Náhle jej zaujal detail, jehož si před tím nevšiml. Na klice vedoucí do další místnosti byla skvrna od krve, 
rez to být nemohla. Sylvin hlas k němu přicházel jakoby z dálky. Vnímal jej jako šum v pozadí. Jeho úplná 
pozornost byla upřena na dveře s klikou od krve. Cítil, jak se mu rozbušilo srdce. Dech ztěžknul a zrychlil se. 
Zorné pole se stáhlo do úzkého tunelu, v jehož středu byla klika a jeho ruka beroucí za ni. Srdce se mu zcela 
zbláznilo. Pot mu ztékal po čele a sklo masky se začalo silně rosit. 

Stiskl kliku a pomalu otevřel dveře. Přesně věděl, co za dveřmi najde. I když byla okna zakrytá dekami a 
nábytkem a dovnitř pronikal jen úzký pruh světla z otevřených dveří, stačilo Otovi jen to. Věděl, co jsou ty 
siluety utopené ve stínech. Podvědomě se vyhýbal přímému pohledu na střed místnosti, kam dopadalo 
světlo linoucí se ze dveří. Obkroužil očima místnost a počítal. Začal se mu zvedat žaludek. Srdce bilo v 
šíleném tempu. Vše se začínalo točit. Napočítal šestnáct. Věděl, kde najde zbylých pět. 

Jakási nechutná, zvrácená zvědavost v jeho mozku jej konečně přinutila podívat se do středu místnosti. 
Byli tam. Těkal pohledem po té morbidní scéně a odmítal uvěřit. Neuvěřitelná síla nechutnosti, marnosti, 
lítosti a poražení mu krutě svírala mysl a na kámen ztuhlé svaly mu nedovolovaly uhnout pohledem, byť jen 
o maličký kousek. Bolestivě svíral jednou rukou kliku a druhou měl zaťatou do futra. Síla jeho paží jej držela 
a kolena se třásly jak rosol. Slyšel, jak někdo s hrůzou neartikulovaně zakřičel. S dalším vzlykem si uvědomil, 
že to byl jeho hlas. Cítil, jak mu po bradě teče horká slina. Svět se náhle roztočil v nekonečné spirále. Hrůza 
milosrdně propustila jeho svaly. Otočil se, padl na všechny čtyři a sípavě dýchal. 

Strhl si z obličeje masku a začal zvracet. Z úst mu tekl proužek slin, z očí mu tekl vodopád slz a brada se 
mu nekontrolovatelně třásla. V kleče se otočil na Sylvu. Dívala se na něj, obličej popelavý, v ruce svírala 
ukořistěnou pušku a notebook. 

“On...” snažil se ze sebe něco vypravit. 
Sylva přikročila ke dveřím zády, aby ani koutkem oka nezachytila nic z toho, co bylo uvnitř a zavřela. 

Pozorovala Otu, jak si roztřesenou rukou utírá bradu. Šílený výraz v očích stále přetrvával. Stále zrychleně 
dýchal. Posadil se a ukázal znovu na muže s prostřelenou hlavou. 

“On...” polknul. “On je zabil všechny.” 
Nevěděla, co na to říct a v duchu si děkovala, že to nebyla ona, kdo otevřel dveře. Nabídla Otovi loket, aby 

vstal. Podíval se na ní svýma šedýma očima. Najednou v nich zahlédla záblesk čehosi, co by neměla vidět u 
mladého člověka. Viděla desetiletí prožitá v utrpení, viděla mnoho životů prožitých v bolesti a smutku. 
Náhle to nebyly oči mladíka, ale starce. 

Zaklesnutí do sebe došli zpět k připravené trojnožce. Sylva položila notebook vedle bedny, zbraň opřela 
vedle té své a opatrně řekla Otovi: 

“Filtr. Měl by sis vyměnit filtr.” Jí samotné zněl vlastní hlas nepřirozeně konejšivě. 
Ota přikývl. Podíval se na masku, jako by ji viděl poprvé v životě. Naučeným pohybem ji nasadil a s 

apatickým výrazem vyměnil filtr. Ten použitý uklidil do batohu. Dokončil tyto úkony a zůstal pohledem viset 
na Sylvě. 

“Pomůžeš mi najít dost dlouhý kabel, aby dosáhl alespoň do spodního patra. Bude v takovýhle zásuvce.” 
ukázala na šedou krabičku v kabelovém parapetu. “Ten kabel musí být vkuse. Ok?” 

“Jo. Jo.” odploužil se do místnosti, kde prvně našel notebook. Až nyní si uvědomil, že bezhlesně pláče. 


