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Poznámka autorky:
Komunikace lišek sestává z komplexního systému voka-
lizace, gest, pachů a výrazů. Kurzívou psané „dialogy“ 

v Paxových kapitolách se snaží tuto jejich výmluvnou řeč 
překládat.



Mému agentovi Stevenu Malkovi,
který řekl: „Pax.“

– S. P.



Že se to neděje tady, 
ještě neznamená, že se to neděje.
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Že auto zpomaluje, cítil lišák dříve než chlapec, pro-
tože lišák cítil všechno dříve. Cítil to na polštářcích 

tlapek, podél páteře, v  citlivých vouscích na  zápěstích. 
Podle otřesů také poznal, že silnice zhrubla. Natáhl se 
z chlapcova klína a nosem zachytil vlákna pachu, která se 
vplížila do oken. Sdělila mu, že vstoupili do krajiny lesů. 
Vzduch jako ostré čepelky protínaly pronikavé vůně bo-
rovic – dřevo, kůra, šišky a jehličí – ale za nimi lišák roze-
znával jemnější jetel a medvědí česnek a kapradí, a s nimi 
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i stovky dalších věcí, s nimiž se nikdy dříve nesetkal, ale 
které mu voněly zeleně a naléhavě.

Teď už cosi ucítil i chlapec. Přitáhl si zvířecího kama-
ráda zpátky na klín a pevněji sevřel baseballovou rukavici.

Chlapcova úzkost lišáka překvapila. V autě už spolu 
jeli několikrát, a chlapec byl vždycky klidný, nebo se do-
konce těšil. Lišák šťouchl čenichem do dlaně baseballové 
rukavice, přestože její kožený pach nesnášel. Jeho chla-
pec se ale vždycky smál, když to udělal. Vždycky mu se-
vřel rukavici kolem hlavy, hrál si s ním na zápas, a lišák 
ho tak vždycky rozptýlil.

Dnes si však chlapec zvedl lišáka do náruče, zabořil 
mu obličej do bílé náprsenky a pevně se k němu přitiskl.

Teprve v  tu chvíli si lišák uvědomil, že jeho chlapec 
pláče. Vykroutil se mu a prohlížel si jeho tvář, aby se ujis-
til. Ano, plakal – ale bez hlesu, a to ho lišák ještě nikdy 
neviděl dělat. Jeho chlapec neronil slzy už velmi, velmi 
dlouho, ale lišák si pamatoval, že předtím vždycky hlasitě 
vykřikl, jako by žádal, aby všichni kolem věnovali pozor-
nost té zvláštní věci, že mu z očí proudí slaná voda.

Lišák mu olízal slzy a zápolil s ještě větším zmatkem. 
Necítil ani stopu po krvi. Vykroutil se svému chlapci z ná-
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ruče, aby ho prozkoumal pečlivěji. Měl strach, že přehlédl 
nějaké zranění, i  když jeho čich se nikdy nemýlil. Ne, 
žádná krev: ani drobný výron modřiny pod kůží, ani mo-
rek vytékající ze zlomené kosti, jak se to jednou stalo.

Auto se stočilo doprava a kufr vedle nich se posunul. 
Podle jeho pachu lišák věděl, že ukrývá chlapcovo oble-
čení a věci z jeho pokoje, na které sahal nejčastěji: foto-
grafii, která stála na psacím stole, a věci, co si schovával 
ve spodní zásuvce. Hrábl tlapkou po zavazadle v naději, 
že ho trochu pootevře, jen dost na to, aby chlapcův slabý 
nos ucítil ty oblíbené věci a  nechal se jimi ukonejšit. 
Právě v tu chvíli auto zpomalilo ještě víc a dál se jen ra-
chotivě ploužilo. Chlapec se zhroutil do předklonu, hlavu 
sevřenou v dlaních.

Lišákovi se začal zrychlovat tep a naježily se mu ště-
tinky na  ocase. V  hrdle ho pálil pach ohořelého kovu 
z otcova nového oblečení. Vyskočil na okno a zaškrábal 
na něj. Někdy když to udělal doma, jeho chlapec tu skle-
něnou zeď zvedl. Vždycky se cítil lépe, když byla ta zeď 
zvednutá.

Chlapec si ho však místo toho stáhl zpátky na  klín 
a oslovil otce žadonivým tónem. Lišák se naučil významu 
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mnoha lidských slov a právě teď ho slyšel použít jedno 
z nich: „NE“. Slovo „ne“ bývalo často spojené s jedním ze 
dvou jmen, která znal: s tím jeho a s tím chlapcovým. Po-
slouchal pozorně, ale dnes to bylo pouze „NE“, škemrané 
k otci znovu a znovu.

Auto se otřáslo, zcela zastavilo a naklonilo se ke straně. 
Za oknem se zdvihl oblak prachu. Otec se natáhl přes se-
dadlo, a poté co svému synovi cosi řekl měkkým hlasem, 
který byl v rozporu s jeho lživým pachem, uchopil lišáka 
za kůži na zátylku.

Chlapec se nebránil, a tak se ani lišák nebránil. Visel 
v  mužově sevření bezvládně a  bezbranně, přestože teď 
byl dost vystrašený na to, aby ho štípl zuby do kůže. Dnes 
ale nechtěl své lidi dráždit. Otec otevřel dveře auta a krá-
čel přes hrubý štěrk a ostrůvky plevele ke kraji lesa. Chla-
pec vystoupil a následoval ho.

Otec položil lišáka na  zem a  lišák od  něj popoběhl 
dál. Otočil se a upřel pohled na své dva lidi. Překvapilo 
ho zjištění, že jsou nyní skoro stejně vysocí. Chlapec po-
slední dobou hodně vyrostl.

Otec ukázal do lesa. Chlapec se na svého otce dlouho 
mlčky díval a z očí mu znovu vyprýštily slzy. Potom si 
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osušil tváře límcem trička a přikývl. Sáhl do kapsy džínsů 
a vytáhl z ní starého plastového vojáčka, lišákovu oblíbe-
nou hračku.

Lišák zpozorněl, připravený na  dobře známou hru. 
Chlapec hračku někam zahodí a  lišák ji vystopuje – 
vždycky se zdálo, že chlapec byl jeho dovedností ohro-
mený. Potom hračku zvedne a počká s ní v tlamě, dokud 
ho chlapec nenajde a nevezme si ji, aby mu ji hodil znovu.

A opravdu, chlapec zvedl vojáčka a mrštil ho daleko 
do  lesa. Pocit nesmírné úlevy – vyrazili si sem jen hrát! 
– připravil lišáka o ostražitost. Vyrazil do lesa, aniž by se 
ohlédl po svých lidech. Kdyby to byl udělal, viděl by, jak se 
chlapec vykroutil otci z náruče a zkřížil si paže před obli-
čejem, a byl by se hned vrátil. Ať by jeho chlapec potřebo-
val cokoli – ochranu, rozptýlení, lásku – nabídl by mu to.

Ale místo toho vyrazil za hračkou. Najít ji bylo trošku 
obtížnější než obvykle, protože v  lese bylo tolik jiných, 
čerstvějších vůní. Ale jen trošku – vždyť na hračce byla 
i vůně jeho chlapce. Vůně, kterou by našel kdekoliv.

Vojáček ležel tváří dolů u pokrouceného kořene mo-
hutného ořešáku, jako by se tam sám v  zoufalství vrhl 
na zem. Puška, neúnavně přitisknutá na vojáčkovu tvář, 
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byla až po pažbu schovaná v hrabance. Lišák hračku vy-
svobodil čumákem, vzal ji do zubů a vzpřímeně se posa-
dil, aby ho chlapec snadno našel.

V tichém lese obstarávaly jediný pohyb paprsky slu-
nečního světla, probleskující baldachýnem listí jako 
střepy zeleného skla. Lišák se natáhl výš. Po jeho chlapci 
nebylo nikde stopy. Po páteři mu přeběhlo mravenčení 
obav. Upustil hračku a  zaštěkal. Žádná odpověď. Za-
štěkal znovu, a znovu mu odpovědělo jen ticho. Jestli to 
měla být nová hra, nelíbila se mu.

Zvedl vojáčka a vydal se zpátky po vlastní stopě. Jak 
cválal ven z  lesa, nad hlavou mu s  vřeštěním proletěla 
sojka. Lišák strnul, rozpolcený v samém nitru.

Chlapec na něj čekal se svou hrou. Ale ptáci! Hodiny 
a hodiny sledoval ptáky ze svého kotce a chvěl se vzru-
šením při pohledu, jak překrajují oblohu stejně bezsta-
rostně jako blesky, které často vídával za letních večerů. 
Svoboda jejich letu ho vždycky uchvacovala.

Sojka zavolala znovu, tentokrát hlouběji z lesa, násle-
dovaná celým sborem odpovědí. Na krátký okamžik lišák 
zaváhal a pokusil se mezi stromy zahlédnout klín elek-
trické modři na jejích křídlech.
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A potom za sebou uslyšel bouchnutí dvířek od auta, 
a nato druhé. Vyrazil tryskem k autu, nedbaje trní, které 
mu vyškubávalo z boků srst. Motor auta s burácením ožil 
a lišák taktak zastavil na kraji silnice.

Jeho chlapec stáhl okénko a natáhl z něj paže. Zatímco 
auto uhánělo pryč v bodavé spršce drobného štěrku, otec 
vykřikl chlapcovo jméno: „Petře!“ A chlapec vykřikl je-
diné další jméno, které lišák znal.

„Paxi!“
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„Takže jich byla spousta.“
Petr slyšel, jak hloupě to zní, ale nemohl si po-

moct a  musel to opakovat. „Spousta.“ Prohrabával ru-
kama hromádku plastových vojáčků v otlučené plechovce 
od sušenek – všichni stejní, až na pozici: vstoje, vkleče, 
vleže na břiše – všichni s puškou přitisknutou k olivově 
zelené tváři. „Vždycky jsem myslel, že měl jen toho jed-
noho.“

„Ne. Každou chvíli jsem na  některého šlápl. Musel 
jich mít stovky. Celou armádu.“ Dědeček se náhodnému 

2
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vtípku zasmál, Petr ne. Otočil hlavu a  upřeně se zadí-
val z  okna, jako by na  tmavnoucím dvorku právě něco 
zahlédl. Zvedl ruku a přejel si kotníky prstů po čelistní 
kosti, přesně jako když se jeho otec probíral strništěm 
vousů, a kradmo si přitom otřel slzy, které přetekly. Které 
mimino by plakalo nad něčím takovým?

A proč vlastně vůbec plakal? Bylo mu dvanáct a ne-
plakal celé roky, dokonce ani když si zlomil palec, když 
chytal vysoký hod Joshe Hourihana holou rukou. Bolelo 
to hrozně, ale když čekal s trenérem na rentgen, bolestí 
jen nadával. Jako chlap. A dnes plakal už podruhé.

Petr zvedl z plechovky dalšího vojáčka a v duchu se 
vrátil do  toho dne, kdy právě takového našel na  stole 
svého otce. „Co to je?“ zeptal se tehdy a vzal ho do ruky.

Petrův otec natáhl ruku 
a  vojáčka si od  něj vzal. Tvář 
mu roztála: „Páni. To už je 

ale dávno. Byla to moje oblíbená 
hračka, když jsem byl kluk.“

„Můžu si ho vzít?“
Táta mu vojáčka hodil zpátky. 

„Jasně.“
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Petr si vojáčka postavil na  okenní parapet u postele 
a  jeho drobnou plastovou pušku natočil do  příjemné 
obranné pozice. Netrvalo však ani hodinu a  vojáčka se 
zmocnil Pax. Petra to rozesmálo – Pax ho prostě musel 
mít, zrovna jako on.

Petr upustil hračku zpátky do plechovky a už už se ji 
chystal přikrýt víkem, když si povšiml, že z  hromádky 
vojáčků vykukuje růžek zažloutlé fotografie.

Vytáhl ji. Jeho otec, snad v deseti nebo jedenácti letech, 
s  jednou paží ovinutou kolem psa. Vypadal trochu jako 
kolie a trochu jako všechno možné. A taky vypadal jako 
skvělý pes, takový, o kterém vyprávíte svému synovi. „Ne-
věděl jsem, že měl táta psa,“ řekl a podal fotku dědečkovi.

„To je Ťapka. Nejhloupější stvoření pod sluncem, 
věčně se motal pod nohama.“ Starý pán si prohlédl fo-
tografii pozorněji a potom se podíval na Petra, jako by 
ho viděl poprvé v  životě. „Máš stejné černé vlasy jako 
tvůj táta.“ Otřel si dlaní okraj šedého strniště na temeni 
hlavy. „Míval jsem je taky, kdysi dávno. A podívej, taky 
byl vychrtlý, jako ty, jako já, a  uši jako plácačky. Muži 
v naší rodině – řekl bych, že jablka u nás nepadají daleko 
od stromu, he?“
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„Ne, pane.“ Petr se donutil k  lehkému úsměvu, ale 
dlouho si ho neudržel. „Motal pod nohama.“ To byla 
slova, která použil i Petrův otec, než sem jeli: „Nemůže 
se mu motat pod nohama lišák. Už se nemůže hýbat tak 
rychle jako dřív. A ty se mu drž taky z cesty. Není zvyklý 
mít kolem sebe děcko.“

„Víš, přišla válka a já šel a sloužil, tak jako můj otec. 
A jako teď tvůj táta. Povinnost zavolá a muži v naší ro-
dině zkrátka poslechnou. Ne, pane, naše jablka nepadají 
daleko od stromu.“ Děda vrátil Petrovi fotografii: „Tvůj 
otec a ten pes. Byli nerozluční. Málem jsem na to zapo-
mněl.“

Petr vrátil fotografii do plechovky, pevně ji zavřel ví-
kem a vrátil pod postel, kde ji našel. Znovu se podíval 
z okna. Neodvažoval se teď bavit o zvířatech. Nechtěl 
slyšet přednášky o povinnosti. A už vůbec neměl chuť 
dál poslouchat o  jablkách a  stromech, pod kterými se 
povalují. „Kdy tu začíná škola?“ zeptal se, aniž by se 
otočil.

„V osm. Máš přijít dříve a představit se třídní učitelce. 
Paní Mirezová, nebo Ramirezová… tak nějak. Přinesl 
jsem ti nějaké věci.“ Starý pán mu podal spirálový blok, 
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otlučenou termosku a několik pahýlovitých tužek sváza-
ných dohromady tlustou gumičkou.

Petr došel ke  stolu a  dal si to všechno do  batohu. 
„Díky. Autobusem, nebo pěšky?“

„Pěšky. Do  té školy chodil i  tvůj otec, a  taky pěšky. 
Dojdeš Jasanovou až na konec, zahneš doprava na Školní 
ulici a už ji uvidíš – velká cihlová budova. Školní ulice 
– rozumíš? Odcházíš v  sedm třicet, takže budeš mít 
spoustu času.“

Petr přikývl. Chtěl být sám. „Dobře. Jsem připravený. 
Asi půjdu spát.“

„Dobře,“ odpověděl dědeček a  ani se nesnažil skrýt 
úlevu ve  svém hlase. Odešel a  pevně za  sebou zavřel 
dveře, jako by říkal: Můžeš mít tenhle pokoj, ale zbytek 
domu je můj.

Petr stál u dveří a poslouchal, jak odchází. Po minutě 
uslyšel cinkot nádobí ve dřezu. Představil si svého dědu 
ve  stísněné kuchyňce, kde spolu dnes mlčky povečeřeli 
dušené maso. Páchla po smažené cibuli tak silně, až Pe-
tra napadlo, že ten pach musí dědu přežít. I po sto letech 
drhnutí dvanácti různými rodinami bude tenhle dům 
páchnout hořkostí.
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Petr uslyšel, jak se děda šourá chodbou do svého po-
koje, zaslechl tichou jiskru puštěné televize, která vzápětí 
ubrala na hlasitosti tak, že byl rozčílený redaktor zpra-
vodajství sotva slyšet. Teprve pak si Petr vyzul tenisky 
a ulehl na úzkou postel.

Šest měsíců – možná víc – tu měl žít se svým dědou, 
který vypadal, že každou chvíli vybuchne. „Co ho vlastně 
pořád tak štve?“ zeptal se Petr jednou před lety svého otce.

„Všechno. Život,“ odpověděl mu otec. „Zhoršilo se to, 
když umřela babička.“

Když mu pak umřela maminka, sledoval Petr svého 
otce s úzkostí v očích. Nejdříve bylo jen děsivé ticho. Po-
stupně však otcova tvář ztvrdla do neustálé hrozby za-
chmuření a k bokům mu přirostly ruce sevřené v pěst, 
jako by se nemohly dočkat, až je něco vyprovokuje k ráně.

Petr se naučil nebýt tím něčím. Naučil se držet otci 
z cesty.

Pach zvětralé mastnoty a cibule se doplazil nad jeho 
postel, prosakoval ze stěn, vzlínal ze samotné postele. 
Petr otevřel okno vedle lůžka.

Dubnový větřík, který zavál dovnitř, byl chladný. Pax 
ještě nikdy nebyl venku sám, jen v kotci. Petr se snažil 
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zadusit poslední obraz lišáka, který mu utkvěl v paměti. 
Zřejmě za autem neběžel dlouho. Ale představa zvířete, 
jak zmatené zastavuje na štěrkovém kraji silnice, se jen 
zjitřovala.

V Petrovi se začínal čeřit úzkostný neklid. Celý den, 
celou cestu sem, Petr cítil, jak se v něm svíjí. Vlastní úz-
kost mu vždycky připomínala hada – čekala těsně mimo 
dohled, připravená začít se mu plazit po zádech a syčet 
mu do ucha dobře známý posměch. Nejsi tam, kde máš 
být. Stane se něco hrozného, protože nejsi tam, kde máš být.

Převalil se a vytáhl zpod postele plechovku od sušenek. 
Vylovil fotku otce s  jednou paží bezstarostně ovinutou 
kolem černobílého psa. Jako by ho nikdy ani nenapadlo, 
že by o něj mohl přijít.

Nerozluční. Neunikl mu přídech hrdosti, který při tom 
slově vklouzl do dědova hlasu. Samozřejmě že byl pyšný 
– vychoval syna, který rozuměl věrnosti a zodpovědnosti. 
Který věděl, že dítě a jeho zvíře by měli být nerozluční. 
Náhle mu jen to samotné slovo znělo jako žaloba. Jací 
tedy potom byli on a Pax… rozluční?

Ale vždyť nebyli. Někdy měl Petr dokonce zvláštní 
pocit, jako by on a Pax splývali v jedno. Poprvé se to při-
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hodilo, když vzal Paxe prvně ven. Lišče uvidělo ptáka, 
napjalo vodítko a chvělo se jako zelektrizované. A Petr 
náhle viděl toho ptáka Paxovýma očima – ten zázračný, 
bleskový let, tu nedosažitelnou svobodu a rychlost. Cí-
til, jak se mu jeho vlastní kůže po  celém těle chvěje 
vzrušením, jak ho vlastní ramena pálí, jako by prahla 
po křídlech.

A dnes odpoledne se to stalo znovu. Když jejich auto 
uhánělo pryč, cítil, jako by on byl ten, koho opustili. Srdce 
se mu splašilo panikou.

V očích ho znovu bodly slzy a Petr si je rychle otřel 
vzteklým pohybem dlaní. Jeho otec řekl, že to je správná 
věc, kterou je třeba udělat. „Bude válka. Každý bude mu-
set přinést oběti. Já musím sloužit – je to má povinnost. 
A ty musíš odejít.“

Samozřejmě že to tak trochu čekal. Rodiny dvou jeho 
kamarádů už se sbalily a  odjely, jakmile se začaly šířit 
zvěsti o evakuaci. Co však nečekal, bylo to, co následo-
valo. Ta nejhorší část. „A  ta liška… no, je čas poslat ji 
zpátky do divočiny.“

Vtom zavyl kojot, tak blízko, až Petr leknutím nad-
skočil. Odpověděl mu druhý a potom i třetí. Petr se posa-
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dil a zabouchl okno, ale už bylo pozdě. Ňafání a vytí i se 
vším, co znamenají, už mu pronikly do hlavy.

Na svou matku měl Petr jen dvě ošklivé vzpomínky. 
Měl taky plno těch pěkných a často si je vyvolával, aby 
se jimi utěšil, i když se trochu bál, že by tak častým opa-
kováním mohly vyblednout. Ale ty dvě ošklivé byly po-
hřbené hluboko, hluboko. Dělal vše, co bylo v jeho moci, 
aby tam zůstaly. Teď se však kojoti v jeho hlavě domohli 
pozornosti a jednu z nich vyhrabali.

Když mu bylo asi pět let, našel jednou matku, jak zdr-
ceně stojí nad záhonem krvavě rudých tulipánů. Polo-
vina jich stála v pozoru, druhá polovina ležela pokosená 
na zemi s rozmačkanými květy.

„Zničil je králík. Jejich stonky mu zřejmě připadají 
jako lahůdka. Ten malý ďábel.“

Toho večera pomáhal Petr svému otci nastražit past. 
„Neublížíme mu, že ne?“

„Tak dobře. Jen ho chytíme 
a pak ho odvezeme do ve-
dlejšího města. Ať 
žere tulipány někomu 
jinému.“
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Petr sám nastražil do  pasti mrkev a  potom uprosil 
otce, aby ho nechal spát v zahradě na stráži. Otec řekl ne, 
ale pomohl mu nastavit budík tak, aby se probudil jako 
první. Jakmile budík zazvonil, Petr se rozběhl do mat-
činy ložnice, vytáhl ji za ruku ven, aby se podívali na to 
překvapení.

Past ležela na  boku na  dně čerstvě vyhrabané jámy, 
která musela mít napříč aspoň metr a půl. V pasti leželo 
maličké králičí mládě, mrtvé. Na  drobném tělíčku ne-
mělo jediné zranění, ale klec byla poškrábaná a pomač-
kaná a zem všude kolem rozdrápaná na padrť.

„Kojoti,“ pronesl otec, který právě přišel. „Museli ho 
vyděsit k smrti, když se k němu snažili dostat. A nás to 
ani neprobudilo.“
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Petrova matka otevřela klec a vyzvedla z ní neživé tě-
líčko. Přivinula si ho k  tváři. „Byly to jen tulipány. Pár 
hloupých tulipánů.“

Petr vzal z klece mrkev s ohryzaným konečkem a za-
hodil ji nejdál, jak dovedl. Potom mu matka položila krá-
ličí tělíčko do sevřených dlaní a odešla pro lopatu. Petr 
dětským prstíkem přejížděl jeho drobounká ouška, která 
se rozvíjela z  hlavičky jako dvě kapradinky, a  tlapičky, 
tak zázračně maličké, a hebký kožíšek na jeho krku, ještě 
vlhký od matčiných slz.

Když se matka vrátila, pohladila ho po  tváři hořící 
hanbou. „To je v pořádku. Nemohl jsi to vědět.“

Ale nebylo to v  pořádku. Ještě dlouho potom, když 
zavřel oči, viděl Petr kojoty. Hrabali drápy v hlíně, chňa-
pali čelistmi. Viděl sám sebe, kde měl být: měl držet přes 
noc stráž v zahradě. Znovu a znovu viděl sám sebe, jak 
dělá to, co měl udělat: jak vstává ze spacího pytle, nachází 
kámen a vrhá ho. Viděl kojoty, jak prchají zpátky do tmy, 
a viděl sebe, jak otevírá past a vysvobozuje malého krá-
líčka.

A s  tou vzpomínkou na něj had úzkosti udeřil s  ta-
kovou silou, až Petrovi vyrazil dech. Nebyl, kde měl být, 
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tu noc, kdy kojoti zabili králíka, a teď taky není tam, kde 
má být.

Zalapal po  dechu, aby si naplnil plíce, a  posadil se 
rovně jako pravítko. Přetrhl fotku napůl a znovu napůl 
a útržky hodil pod postel.

Opustit Paxe nebyla správná věc.
Vyskočil na nohy – už tak ztratil až moc času. Vylo-

vil z kufru kalhoty s kapsami, maskovací tričko s dlou-
hým rukávem, flaušovou mikinu, čisté spodní prádlo 
a ponožky. Všechno si nacpal do batohu kromě mikiny, 
kterou si uvázal kolem pasu. Do  kapsy džínsů nechal 
vklouznout zavírací nůž. Peněženku. Chvilku se rozho-
doval mezi vysokými turistickými botami a  teniskami 
a rozhodl se pro boty, ale na nohy si je neobul.

Rozhlédl se po pokoji v naději, že narazí na baterku 
nebo cokoli, co by se mohlo hodit k táboření. Pokoj pat-
řil jeho otci, když byl ještě kluk, ale bylo patrné, že děda 
kromě několika knížek na polici všechno vyklidil. I ple-
chovka od sušenek ho očividně překvapila – musel ji pře-
hlédnout. Petr přejel prsty po hřbetech knih.

Atlas. Vytáhl ho, překvapený svým štěstím, a listoval 
v něm, dokud nenarazil na mapu trasy, kterou dnes s ot-
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cem urazili. „Budeš ani ne pět set kilometrů odtud.“ Jeho 
otec se několikrát pokusil přemostit ticho cesty. „Až do-
stanu den volna, přijedu.“ Petr hned v tu chvíli věděl, že 
nic takového se nestane. Ve válce se dny volny nedávají.

Navíc to nebyl otec, kdo mu už teď chyběl.
A pak spatřil něco, co si neuvědomil: silnice se pla-

zila kolem dlouhé řady horských úbočí. Kdyby šel rov-
nou přes ně, místo aby sledoval silnici, mohl by ušetřit 
spoustu času – a taky se vyhnout riziku, že ho chytnou. 
Už už chtěl stránku z atlasu vytrhnout, když si uvědomil, 
že nemůže dědovi nechat tak jasnou stopu. Místo toho si 
proto mapu dlouho prohlížel a potom vrátil atlas na po-
lici.

Necelých pět set kilometrů. Zdálo se, že zkratkou by 
si mohl tak třetinu ušetřit, takže zbývalo něco přes tři sta. 
Kdyby ušel aspoň padesát kilometrů za den, mohl by to 
zvládnout do týdne.

Paxe nechali na začátku příjezdové cesty, která vedla 
k troskám staré provazárny. Petr na té cestě trval, protože 
ji téměř nikdy nikdo nepoužíval – Pax neznal nebezpečí 
silnic – a protože všude kolem ležely lesy a pole. Vrátí se 
tam a za sedm dnů tam najde Paxe čekat. Zakáže si pře-
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mýšlet o tom, co všechno by se za sedm dnů mohlo při-
hodit ochočenému lišákovi. Ne, Pax bude čekat u kraje 
silnice, přesně tam, kde ho nechali. Bude hladový, to jistě, 
a nejspíš i vystrašený, ale bude v pořádku. Petr si ho od-
vede domů. A tam spolu zůstanou. Jen ať si někdo zkusí 
ho odtud znovu dostat. Tohle byla správná věc.

On a Pax. Nerozluční.
Znovu se rozhlédl po místnosti a vzdoroval nutkání 

prostě běžet. Nemohl si dovolit na  nic zapomenout. 
Postel. Stáhl přikrývku, pomačkal prostěradlo, pra-
štil do polštáře, aby to vypadalo, že na něm někdo spal. 
Z kufru vytáhl fotografii matky, kterou míval na psacím 
stole – tu z jejích posledních narozenin, na které držela 
papírového draka, co pro ni Petr vyrobil, a usmívala se, 
jako by v životě nedostala krásnější dárek – a strčil si ji 
do batohu.

Potom vytáhl její věci, které měl doma schované 
ve spodní zásuvce. Její zahradnické rukavice, stále uma-
zané od  poslední hrstky hlíny, kterou kdy zvedla; kra-
bičku jejího oblíbeného čaje, který už dávno ztratil vůni 
máty; tlusté růžové proužkované podkolenky, které no-
sívala v  zimě. Hladil všechny ty věci, přál si, aby si je 
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všechny mohl vzít domů, kam patřily, a nakonec si vybral 
tu nejmenší – zlatý náramek se smaltovaným amuletem 
fénixe, který nosila každý den – a zastrčil ji do batohu 
k fotografii.

Petr se naposledy rozhlédl po pokoji. Očima narazil 
na baseballový míček a rukavici, došel ke stolu a nacpal je 
do batohu. Nevážily přece tolik a chtěl je mít u sebe, až 
bude zase doma. Navíc se cítil prostě lépe, když je měl. 
Potom tiše otevřel dveře a vkradl se do kuchyně.

Postavil batoh na dubový stůl a pod slabým světlem 
nad sporákem si začal balit zásoby. Krabice rozinek, ba-
líček krekrů, poloprázdná sklenice arašídového másla – 
Pax by kvůli arašídovému máslu vylezl z  každé skrýše. 
Z lednice vytáhl svazek sýrových provázků a dva pome-
ranče. Termosku si naplnil vodou a potom se probíral zá-
suvkami, až našel zápalky, které dobře zabalil do alobalu. 
Pod dřezem zaznamenal dva šťastné nálezy: roli lepicí 
pásky a krabici silných pytlů na odpad. Plachta by byla 
lepší, ale Petr si vděčně utrhl dva pytle a zavřel batoh.

Nakonec vytrhl list papíru z bloku vedle telefonu a za-
čal na něj psát vzkaz: MILÝ DĚDO. Minutu se na ta 
slova díval, jako by byla psaná cizím jazykem, potom 
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vzkaz zmuchlal a  začal psát nový. ŠEL JSEM BRZY. 
CHCI VE ŠKOLE DOBŘE ZAČÍT. UVIDÍME SE 
VEČER. I na tento lístek chvíli mlčky civěl a přemýšlel, 
jestli působí stejně provinile, jak se cítil on. Nakonec při-
pojil: DÍKY ZA  VŠECHNO – PETR, položil vzkaz 
pod slánku a vyklouzl z domu.

Na  cihlovém chodníčku si natáhl mikinu a  dřepnul 
si k  rozvázaným tkaničkám. Potom vstal a  dal si ba-
toh na ramena. Dopřál si chvilku na rozhlédnutí. Dům 
za  jeho zády vypadal menší, než když přijel, jako by se 
už teď vzdaloval do minulosti. Naproti přes ulici se přes 
obzor hnaly mraky. Pak se mezi nimi vynořil půlměsíc 
a posvítil mu na cestu.
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Pax měl hlad a  byla mu zima, ale co ho probudilo 
doopravdy, byl pocit, že se potřebuje ukrýt. Zamrkal 

a vmáčkl se dál dozadu. Co měl za uklidňující mřížoví 
kotce, se s křehkým lámáním poddalo. Otočil se a spatřil 
jen houštinu suchých stonků klejichy, kam si před pár 
hodinami zalezl.

Zaštěkal na Petra a vtom si to uvědomil: jeho chlapec 
je pryč.

Pax nebyl zvyklý být sám. Narodil se do  vrhu čtyř 
kroutících se mláďat. Jejich otec zmizel dříve, než liščata 
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poznala jeho vůni, a brzy nato se jednou ráno nevrátila 
domů ani jejich matka. Jeho bratři a sestra jeden po dru-
hém umírali, až jediný tlukot srdce v chladné noře patřil 
jemu, a potom ho vytáhl jeho chlapec, Petr.

Od té doby, kdykoli byl jeho chlapec pryč, Pax rázo-
val po kotci sem a tam, dokud se Petr nevrátil. A v noci 
vždycky kňučel, aby ho pustili dovnitř, kde by mohl na-
slouchat dechu svého člověka.

Pax svého chlapce miloval, ale víc než to, cítil se za něj, 
za  jeho ochranu odpovědný. Když tuto svou úlohu ne-
mohl plnit, trpěl.

Pax si oklepal z hřbetu noční déšť, a aniž by si aspoň 
protáhl ztuhlé svaly, zamířil k  silnici hledat vůni svého 
chlapce.

Nemohl ji však najít – větry noci smetly ze země 
všechny stopy. Mezi stovkami vůní, jež povstávaly 
ve  vánku časného rána, však nalezl něco, co mu jeho 
chlapce připomínalo: žaludy. Petr jich často zvedal plné 
dlaně, sypal je Paxovi na záda a smál se tomu, jak je ze 
sebe otřepává a  jak je louská, aby se dostal k  jádrům. 
Dobře známá vůně mu teď připadala jako příslib, a tak 
se rozběhl za ní.

print-biomver-margin-0
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Žaludy byly roztroušené kolem paty dubu rozčísnu-
tého bleskem jen několik plných skoků na sever od místa, 
kde svého chlapce viděl naposled. Pár jich rozlouskl, ale 
uvnitř našel jen svraštělá, plesnivá jadérka. Pak se posa-
dil na padlý kmen, uši nastražené na  jakýkoli zvuk ze 
silnice.

Při čekání si Pax olízal srst dočista a dosucha, čerpaje 
útěchu z přetrvávající Petrovy vůně, kterou v ní nacházel. 
Potom obrátil pozornost k předním tlapkám a začal si 
pečlivě čistit mnoho drobných ranek v jejich polštářcích.

Kdykoli cítil úzkost, hrabal Pax tlapkami na podlaze 
kotce. O  drsný beton pod hlínou si vždycky rozedřel 
polštářky do krve, ale nedokázal to nutkání ovládnout. 
V uplynulém týdnu hrabal téměř denně.

Když byly tlapky čisté, svinul si je pod hrudník a čekal. 
Ranní vzduch pulzoval zvuky jara. Tu dlouhou noc před-
tím Paxe vyplašily. Temnota se jen chvěla šelestem noč-
ních stvoření, a i zvuky samotných stromů – rozvinování 
lístků, míza kolující mladým dřevem, nepatrný praskot 
rostoucí kůry – ho znovu a znovu lekal, když čekal, až se 
Petr vrátí. Nakonec, když se nebe začalo štěpit rozbřes-
kem, upadl do rozechvělého spánku.
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Nyní ho však tytéž zvuky volaly. Stokrát se jeho cit-
livé uši vztyčily a  už už málem vyskočil, aby je vyrazil 
prozkoumat. Ale pokaždé si vzpomněl na svého chlapce 
a zase se ovládl. Lidé mají dobrou paměť, a tak se na to-
hle místo vrátí. Spoléhají však pouze na  zrak – pro-
tože všechny ostatní smysly mají tak slabé – takže když 
přijdou zpátky a  neuvidí ho, mohli by zase odejít. Pax 
zůstane u  silnice a  odolá všem pokušením, včetně na-
léhavého nutkání vyrazit na  jih, do směru, který by ho, 
jak mu napovídal instinkt, dovedl zpátky domů. Zůstane 
na tomto místě, dokud se pro něj jeho chlapec nevrátí.

Nad ním křižoval nebe v teplých vzdušných proudech 
sup. Líný lovec se rozhlížel po nehybném obrysu mršiny. 
Když spatřil rudosrstou podobu lišky, nehybnou, ale bez 
pachu rozkladu, zakroužil níž, aby ji prozkoumal.

Pax při chladném třepotu stínu ve tvaru V pocítil in-
stinktivní neklid. Seskočil z kmene a začal hrabat v hlíně 
pod ním.

Země odpověděla vzdáleným hřmotem, jako když 
se chvěje srdce. Pax se natáhl, zpozorněl, na nebezpečí 
z  výšky zapomenul. Když viděl svého chlapce napo-
sledy, zněly touto silnicí právě takové vibrace. Rozběhl se 
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po štěrkové krajnici přesně na to místo, kde ho jeho lidé 
opustili.

Vibrace přerostly v burácení. Pax se natáhl v bocích, 
aby byl vidět. Ale tohle nebylo auto jeho chlapce. Vůbec 
to nebylo auto. Když se to objevilo, připadalo to lišákovi 
tak velké jako dům, ve kterém jeho lidé bydleli.

Kamion měl zelenou barvu. Ne bujnou zelenou okol-
ních stromů, ale mdlou olivově zelenou barvu, jakou 
nosívá smrt, když se o  stromy přihlásí. Stejnou mdlou 
olivově zelenou jako vojáček, kterého lišák hledal v kle-
jichovém porostu. Páchl naftou a stejným pachem oho-
řelého kovu, který šel z nového oblečení chlapcova otce. 
V oblaku prachu a odletujících kamínků se kamion pro-
hnal kolem, a za ním další a další a další.

Pax se rozběhl pryč od silnice. Sup se vznesl výš a je-
diným máchnutím křídel zmizel.
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Že nenašel a nesebral dědovu baterku – to byla na té-
hle cestě jeho první chyba. Měsíc svítil Petrovi 

na cestu snad dvě hodiny, než utonul v hustých mračnech. 
Klopýtal tmou ještě další hodinu, než to vzdal. Rozřízl 
boky jednoho odpadkového pytle, aby vznikla dlouhá 
podložka, druhý nařízl tak, aby si ho nasadil jako pončo 
na ochranu před chladnou mlhou, a spal vedle vodní pro-
pusti, baseballovou rukavici místo polštáře. „Spal“ bylo 
vlastně hrubé přehánění, a když ho do očních víček bodly 
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první nízké sluneční paprsky, probudil se z toho mělkého 
dřímotu, na nějž se zmohl, celý prochladlý a provlhlý.

Jeho první myšlenky patřily Paxovi – kde asi je dnes 
ráno? Taky je mokrý a  je mu zima? Má strach? „Já už 
jdu,“ řekl nahlas, když ukládal stočené odpadkové pytle 
zpátky do batohu. „Vydrž.“

Snědl pár provázků sýra a několik krekrů, dlouze se 
napil vody, zavázal si tkaničky a vylezl nahoru na silnici.

Byl ztuhlý a rozbolavělý, ale aspoň že jeho úzkost po-
volila své sevření. Nejspíš neurazil víc než dvanáct třináct 
kilometrů, ale měl před sebou ještě celý den, než se děda 
vrátí domů z práce a začne mít vůbec podezření, že Petr 
zmizel.

Podle mapy v  atlasu musel Petr ujít aspoň dalších 
třicet kilometrů, než narazí na hlavní silnici. Potom už 
může zahnout na západ a pokračovat zkratkou, kdekoli 
bude cesta vypadat schůdně. Dnes v noci už bude spát 
hluboko v  lesích, daleko od  civilizace, a nejriskantnější 
část cesty bude mít za sebou.

Přál si, aby byl dával včera v autě s otcem větší pozor 
– chyba číslo dvě – ale vybavoval si pouze jedno ospalé 
městečko hned za  výjezdem z  hlavní silnice, a  pak už 
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jen lány lesnaté krajiny přerušované jen tu a tam nějakou 
farmou.

Petr šel pět hodin v  kuse. Na  patách se mu udělaly 
puchýře a ramena ho bolela od batohu. Ale každý krok 
ho posouval blíž k Paxovi a k domovu, který neměl ni-
kdy opustit, a cítil se plný naděje. Až do časného odpo-
ledne, kdy narazil na hlouček budov obklopujících malé 
náměstí.

Okamžitě měl pocit, že každý, koho míjí, si ho po-
dezřívavě prohlíží a uvažuje, proč není ve škole, které si 
všiml o chvíli dřív. Když nějaká ženská s batoletem zasta-
vila a nepokrytě na něj civěla, Petr předstíral, že zkoumá 
výlohu blízkého železářství.

V  jejím skle spatřil svůj odraz, a  zbytky jeho naděj-
ného rozpoložení se rozplynuly. Ve vlasech měl zapletené 
listí, mikinu ušpiněnou od bláta, nos zčervenalý čímsi, co 
se do večera slibovalo proměnit v obličej kompletně spá-
lený od sluníčka. Dítě ve výloze vypadalo jako uprchlík 
– uprchlík, který se na útěk moc dobře nepřipravil.

Ucítil, že se ženská dala do pohybu, ale než stihl ode-
jít, zalil mu ramena mohutný stín.

„Potřebujete něco, mladý muži?“
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Petr vzhlédl. Ve dveřích krámu postával muž v modré 
bundě zdobené jeho logem a kouřil. Paže měl zkřížené 
nad ochablým břichem a  šedivé vlasy měl prořídlé, ale 
něco na způsobu, jak na něj shlížel přes dlouhý nos, při-
pomínalo Petrovi jestřába, kterého jednou viděl číhat 
na kořist v cedrové koruně. Pokynul k výloze.

Petr se podíval zpátky – balíčky semen a zahradnické 
nářadí. „Ehm, ne, jen jsem… máte baterky?“

Muž potáhl z cigarety a naklonil hlavu ke straně a Pe-
trovi to znovu připomnělo jestřába. Nakonec přikývl. 
„Regál sedm. Vy dneska nemáte školu?“

„Mám pauzu na oběd. Musím si pospíšit.“
Muž zašlápl cigaretu, vešel za ním dovnitř, bedlivě sle-

doval, jak si Petr bere nejlevnější svítilnu a balíček baterií, 
a stál nad ním jako stín, když si svítilnu zkoušel.

Venku Petr konečně vypustil dech, který nevědomky 
zadržoval. Nacpal si všechno do batohu a zamířil zpátky 
na křižovatku.

„Hej, chlapče.“
Petr strnul.
Muž za ním vyšel ven a ukazoval palcem přes rameno: 

„Škola je tamhle.“
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Petr mu zamával a usmál se, aby vypadal jen roztržitě, 
a  změnil směr. Na  rohu se odvážil ohlédnout přes ra-
meno. Muž ho stále sledoval.

Petr se rozběhl. Na zátylku ho začaly studit nenadálé 
čůrky potu. Nezastavil se, dokud nedoběhl ke školní bu-
dově, a potom rychle zatočil na parkoviště.

Chtěl se jen na  pár minut schovat – třeba se skrčit 
mezi dva pickupy – a rozmyslet si únikovou cestu. Ale 
za  parkovištěm a  pomocnými budovami uviděl něco 
mnohem lákavějšího.

Baseballový diamant zapuštěný do  limetkově zelené 
jarní trávy. A v něm, na úrovni třetí mety, otočenou zády 
ke škole, prázdnou střídačku.

Petr stál na vrcholku svahu shlížejícího na baseballové 
hřiště. Smlouval se sebou jen pár okamžiků. Rád by byl 
v pohybu, nahnal čas, samozřejmě. Ale co když ten chlap 
zavolal policii? Vyrazit teď na  silnici by bylo riskantní. 
Každou chvíli odpočinku může snadno dohnat přes noc, 
protože teď už má baterku. A najednou byl unavený – 
unavený jako pes.

Ale hlavně to hřiště vypadalo tak lákavě, jako by ho 
zvalo k sobě. Na baseballovém hřišti se Petr cítil vždycky 
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dobře. A  možná to bylo znamení – nikdy si nemyslel, 
že věří na znamení, ale po těch kojotech včera v noci už 
si tím nebyl tak jistý. Petr si přitáhl popruhy od batohu 
a rozběhl se dolů z kopce.

Na  střídačce ho jako vřelé objetí obklopila důvěrně 
známá směs pachů kůže, potu a  zvětralých žvýkaček. 
Petr se honem převlékl do náhradního oblečení a vetřel 
si do vlasů hrstku cihlově červené hlíny hřiště – až bude 
odcházet, rozhodně nebude odpovídat žádnému popisu, 
který snad policie může mít. Naplnil si termosku z vodní 
fontánky, celou ji vypil a naplnil ji znovu. Když se chou-
lil pod lavičku, usmál se. Uvědomil si, že kdyby si chtěl 
odpočinout Pax, vybral by si totéž místo – chráněné, ale 
s dobrým rozhledem.

Hodinku, ne víc, a potom oběhne školu a vydá se zase 
na cestu. Dost času na to, aby policie ztratila zájem, po-
kud ji někdo zavolal. Dal na zem baseballovou rukavici 
a položil si na ni hlavu. „Jen hodinku,“ zamumlal si. „To 
nestihnu ani zavřít oči.“
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T ohle je moje území.
Pax se tak polekal, že se málem svalil z dubového 

kmene, na  kterém dřímal. Celý den tu seděl na  stráži 
a  neviděl nic většího než luční kobylku, a  najednou se 
před ním zjevila liška oslnivého kožichu. Jinou lišku ještě 
nikdy v životě neviděl, ale poznal ji: mladší a menší a sa-
mice, ale je to liška. Instinkt mu napověděl i to, že podle 
vzpřímeného držení uší a  ocasu od  něj liška očekává 
podřízenost.

5
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Tady lovím já.
Pax pocítil touhu utéct zpátky do provizorního hnízda 

a  zavrtat se mezi zbývající stonky, jako by se vracel 
do  svého kotce, ale odolal jí – co když se jeho chlapec 
vrátí a on tam nebude? Sklopil uši, aby dal najevo, že ne-
představuje hrozbu, ale že nemá v úmyslu odejít.

Liška ho obcházela a Pax nasával její vůni – známou 
jako jeho vlastní, a  současně tak cizokrajnou. Zavětřila 
na něm pach člověka a naježila se z něj nedůvěrou.

Pax se narodil s týmž instinktem, ale ani vrozená ne-
důvěra se nemůže rovnat trvalé a  nezměrné laskavosti, 
zvlášť u těch, kdo jsou na světě noví. Paxovi bylo pouhých 
šestnáct dní, když ho Petr zachránil – uzlíček uhlově černé 
srsti bez otce a  bez matky, s  taktak otevřenýma očima 
– a netrvalo dlouho, než začal tomu klidnému štíhlému 
chlapci, jenž ho odvedl domů, bezvýhradně důvěřovat.

Liška přistrčila špičatý čumák, aby ho očichala zblízka, 
a znovu se naježila.

Ten pach patří mému chlapci. Vidělas ho? Pax jí sdělil 
nejdůležitější rysy svého člověka – kulaté, holé uši; tyčící 
se zadní nohy, tak prapodivně dlouhé, že když se chlapec 
rozběhl, Petr měl vždycky strach, že se překotí; černá ka-
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deřavá srst na hlavě, která dorůstá do různé délky a po-
tom bývá náhle zase krátká.

Tady žádní lidé nejsou, ale blíží se. V  tu chvíli Liška 
vztyčila hlavu, jako by ji někdo vytáhl za neviditelný pro-
vázek. Nastražila uši a  zaměřila se na  lehounký šelest 
v nedalekém chomáči vousaté trávy. Zadní nohy jí začaly 
přešlapovat, sbírat energii. Vyskočila do výšky a potom, 
tlapky těsně nad černým nosem, se s blýsknutím ocasu 
s bílou špičkou zanořila do trávy.

Pax se ostražitě posadil. Ve  vteřině se objevila Liš-
čina hlava svírající v  čelistech divokého křečka. Vysko-
čila z vysoké trávy, prokousla křečkovi krk a položila ho 
na zem.

Pax, který osiřel v době kojení, nikdy nejedl syrovou 
kořist. Jeho hlad však při vůni krve vzrostl, a s ním i zvě-
davost. Udělal jeden opatrný krok blíž. Liška zavrčela 
a Pax ustoupil, aby přihlížel z bezpečné vzdálenosti.

Poslouchal chroupání soust v její tlamě a měl čím dál 
větší hlad. Myslel na nekonečné pohodlí své misky s gra-
nulemi, na potěšení dobrot podávaných z Petrovy ruky 
a  na  to nejlahodnější na  světě: arašídové máslo. Musel 
najít svého chlapce. Jeho chlapec ho nakrmí.
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Než se stihl zeptat na ty lidi, co se blíží, sebrala Liška 
to, co z křečka zbylo – zadní nohu s ocasem – a odkráčela 
s úlovkem houpajícím se z tlamy. Pax přihlížel, jak se pro-
plétá mezi trsy trav a postupně se mění jen v záblesky oh-
nivé a bílé. Odcházení. Zdrtila ho vzpomínka na auto jeho 
lidí, jak v pichlavé přepršce kamínků burácí někam pryč.

Ještě než vklouzla do kapradí na okraji lesa, zarazila 
se a ohlédla se na něj přes rameno. V tu chvíli ji vypla-
šilo ostré prasknutí od padlého dubu. Následovala rudá 
šmouha srsti, která se vyřítila ze suchého listí, přeletěla 
nad porostem a přistála Lišce na zádech.

Pax se přikrčil. Slyšel Liščino ňafání, které doprová-
zelo rvačku s útočníkem, znělo však spíš podrážděně než 
vyděšeně. Pax vystrčil hlavu. Liška se sápala na kouli rudé 
srsti a nemilosrdně do ní kousala. K Paxovu překvapení 
se z koule pod jejími tlapkami vyklubala Liščina menší 
a vyzáblejší verze.

Pax byl ohromen. Nikdy netušil, že by se lišky mohly 
vznášet jako ptáci, jejichž vznosné oblouky mu nepřipo-
mínaly žádný z pohybů, kterých byl schopen.

Malý lišák se převalil na záda a podřízeně ukázal bři-
cho, ale Lišku jako by to jen ještě víc rozčílilo. Vzteklé 
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brebentění teď zdůraznila ještě několika ostrými údery 
a štípanci. Pax, přemožený zvědavostí, přiběhl blíž.

Hubeného lišáka polekala neznámá, lidská vůně a po-
díval se Lišce přes rameno. Když uviděl Paxe, oči se mu 
rozšířily a rychle se vyšvihl na nohy. Přítel, oznámil Pa-
xovi, liščin bratr, ne však z jednoho vrhu. Hra!

Liška na  bratra vycenila zuby a  zavrčela. Nebezpečí. 
Udržuj odstup.

Pax Liščin varovný postoj ignoroval a  přijal lišákův 
pozdrav. Přítel. Tys LETĚL! PTÁK?

Drobný lišák se rozběhl zpět k padlému dubu a vy-
skočil na jeho kmen. Jedna silnější větev mrtvého stromu 
trčela šikmo vzhůru. Malý lišák se po ní s lehkostí roze-
šel. Podíval se dolů, jestli ho Pax sleduje.

Pax si lehl a  zastrčil tlapky pod hrudník, ale bylo 
těžké nevyskočit na strom a nezkusit to sám. Šplhal sa-
mozřejmě po stěnách svého kotce, ale nikdy se nedostal 
výš než do jeho dvou metrů. Ohon mu začal neklidně 
cukat.

Liška se zatím odkradla o několik kroků dál a ulehla 
na zem. Přetočila se na bok a zírala vzhůru přímo na bra-
tra. Její láska k němu teď byla patrná na první pohled. Ta-



48

kový skrček. Je malý, ale houževnatý. Nechci ho u sebe, když 
lovím. Ale sleduje mě. Pohodila hlavou a zavrčela na Paxe, 
jako by z bratrovy hry vinila jeho.

Liščí zakrslík vylezl po větvi až nahoru, ocas pečlivě 
vyvážený, nato se odrazil a skočil vysoko nad hlavami li-
šek na zemi. Přistál v chumlu lopuchového listí vedle sil-
nice a hned odtud vyběhl, obalený pichlavými kuličkami. 
Uháněl kolem pozemských bratří v šílených kolečkách, 
jako by ho let naplnil přebytkem radosti, kterou teď musí 
vyběhat nohama, a nakonec se vrhnul na  zem, aby její 
poslední zbytky vyválel do sudů.

Sestra ho udeřila tlapkou. Moc blízko k  silnici! Jala 
se mu vybírat bodláčí z kožichu a přitom ho peskovala 
za  bezstarostnost jeho letu. Zato Pax se mu obdivoval 
– urazil dobrých pět plných skoků, aniž by se dotkl tlap-
kami země. Jednou si ten odvážný čin vyzkouší sám.

Když se Skrček vyškrábal na nohy, sklopil hlavu a lás-
kyplně do sestry šťouchl. Srazila ho zpátky na zem, hrubá 
už jen naoko, pak se na něj posadila a přitiskla ho k zemi. 
Trošku se s ní pošťuchoval, ale doopravdy uniknout se ne-
pokusil, a zaprotestoval jen poddajně, když ho začala peč-
livě mýt.
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Pax se usadil v uctivé vzdálenosti od nich. Po chvíli 
se bratr Lišce plně oddal a její podráždění bylo to tam. 
Liška došla pro zbylé sousto křečka a upustila ho před 
Skrčka. Lehla si a začala si olizovat tlapky a mýt si jimi 
obličej.

Pax se přisunul blíž, opatrně a tak nízko, až dřel bři-
chem o zem. Společnost dvou mladých lišek ho přitaho-
vala, ať už byl vítán, nebo ne.

Liška se natáhla ve skvrně světla klesajícího slunce. Její 
vlhké líce se leskly jako dřevo barvy zralých dýní, z ně-
hož byl vyrobený stůl, kde Paxovi lidé jedli svou potravu, 
a třpytily se v kontrastu s bělobou jejího uhlazeného hrdla.

Pax pohlédl na  Skrčka, který právě očichával místo, 
kde Pax dnes spal. Známky na jeho srsti byly úplně stejné, 
ale ne tak zářivé. Srst měl řídkou a místy trsovitou, ky-
čelní kosti mu vyčnívaly v ostrých úhlech. Náhle udělal 
pár kroků vzad a vyrazil v hravém útoku.

Pax sledoval, jak Skrček vyhodil plastového vojáčka 
do  vzduchu a  potom přitlačil k  zemi, znovu a  znovu. 
Pax si přesně takhle hrál, když byl ještě lišče. Přiklusal 
ke Skrčkovi a přidal se ke hře, a Skrček ho přivítal, jako 
by si spolu takhle hráli od narození.
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Liška vstala. Přines to sem.
Bratr ji chvíli ignoroval a až za chvíli, jako by testo-

val hranice sestřiny trpělivosti, doklusal k ní a upustil jí 
hračku k nohám.

Liška na  vojáčka hrdelně zavrčela. Člověk. Nech to. 
Domů. Hned, nařídila bratrovi.

Skrček se natočil k  Paxovi a  předníma se připravil 
ke skoku.

Liška vyskočila a  štípla bratra do  kožichu. Páchne 
po lidech. Vzpomínej.

Obrázek, který pak sdělila svému bratrovi, Paxe vydě-
sil: studený, skučící vítr; liščí pár zápolící s něčím, co Pa-
xovi připomnělo jeho kotec – ocel, ale s čelistmi a drápy 
místo mříží. Ocelové čelisti a zasněžená země potřísněná 
krví.

Liška naklonila hlavu, prohlédla si nebe a  zavětřila 
ve větru, který přinášel od jihu hrozbu bouřek. Domů.

Skrček sklopil ocas a  vydal se za  sestrou. Potom se 
však otočil zpátky k  Paxovi a  pozval ho, aby se k  nim 
přidal.

Pax zaváhal. Nechtělo se mu opustit místo, kam se jeho 
lidé vrátí. Oblohou se však valily temné mraky a z dáli 
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zaduněl hrom. Věděl, že jeho chlapec by se za bouře ven 
nevydal. Nelíbila se mu představa, jak promokne na kost 
na kraji silnice. Sám.

Schoval si vojáčka do tlamy a vydal se za liškami.
Liška vycítila jeho přítomnost a otočila se. Jen jedna 

noc, Ty, kdo páchneš po člověku.
Pax souhlasil. Po  bouřce půjde po  své stopě zpátky 

k silnici. Pak pro něj jeho lidé přijdou. A jakmile svého 
chlapce najde, už se od něj nikdy nehne na krok.
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Petr poznal dobře známé zvuky, ještě než se zcela 
probudil: dupot stáda právě vypuštěných dětí, je-

jich šťastné řičení, nárazy nedočkavých pěstí do  ruka-
vic. Vyškrábal se zpod lavičky a popadl své věci. Ale bylo 
pozdě: z kopce se sem řítilo dvacet kluků i s  trenérem. 
Shora z parkoviště dohlížela na to vypuštění divé zvěře 
skupina dospělých, někteří v uniformách. Nejlepší mož-
nost, kterou měl, bylo přidat se k asi tuctu dětí, které už 
byly roztroušené po tribunách v hloučcích po dvou nebo 
po třech, a vmísit se mezi ně, až budou odcházet.

6
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Petr vyšplhal po  tribuně až do nejvyšší řady a hodil 
batoh na zem. Kluk, který se dívá na baseballový trénink 
– nemůže být nic normálnějšího, a přesto se mu mohlo 
srdce rozskočit.

Dole začal trenér vrhat na hřiště cvičné odpaly. Hráči 
byli většinou přesně ti kluci, jaké by člověk na  hřišti 
očekával – samé svaly a  křik. Pak Petr našel jednoho, 
na kterého se měl chuť dívat: malého kluka se slámo-
vými vlasy zastřiženými na ježka a ve vybledlém červe-
ném tričku na  pozici spojky. Zatímco se ostatní hráči 
pachtili po hřišti jako štěňata, ten kluk byl jako socha, 
ruce připravené ve výši pasu, oči přilepené k trenérově 
pálce. Až v  okamžiku, kdy dřevo narazilo do  kravské 
kůže, skočil. Nějak se mu podařilo dostat ke každému 
míči, který se jen přiblížil k jeho stanovišti, třebaže byl 
tak drobný, že vypadal jako něčí mladší bratr, kterého 
sem vzali jen z povinnosti.

Petr dobře věděl, že ani on není tím klukem, jakého 
byste na baseballovém hřišti čekali, a na střídačce mezi 
vším tím pošťuchováním a siláckými řečmi se nikdy ne-
cítil dobře. Zato na baseballovém hřišti – a  jedině tam 
– míval pocit, že je přesně na místě, pro které se narodil.
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Pocit, který Petra na hřiště přiváděl, byl něčím, co se 
nikdy nepokusil popsat nikomu jinému – zčásti proto, že 
mu to připadalo příliš niterné, ale hlavně proto, že pro 
to nedokázal najít vhodná slova. Nejbližší bylo asi „po-
svátný“, a ve směsi byl také „klid“, ale ani jedno nebylo 
přesně ono. Na jednu šílenou minutu měl Petr pocit, že 
ten chlapec dole na místě spojky jeho posvátnému klidu 
rozumí, že právě teď cítí přesně totéž.

Trenér si teď vylezl na  kopec nadhazovače a  vrhal 
hráčům míčky. Pálkaři odpalovali vysoké i nízké míčky, 
vnější polaři začali konečně dávat pozor, nebo se aspoň 
otočili správným směrem. Jen spojka byla stále ve střehu 
– chlapec vypadal, jako by byl spletený z elektrizovaných 
drátů, zrak stále upřený na hru.

Petr tenhle druh koncentrace znal – někdy mu úplně 
vyschlo v  očích, protože zapomněl mrkat, tak soustře-
děný byl na  každičký pohyb každičkého hráče – a  vě-
děl, že se vyplácí. Stejně jako chlapec v červeném tričku 
pod ním, i Petrovi jeho teritorium na baseballovém hři-
šti patřilo. Miloval ho skrz naskrz až po  vůni suchého 
prachu a posekané trávy. A co miloval ještě víc, byl plot 
na konci hřiště. Plot, který mu říkal přesně, za co zod-
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povídá a za co už ne. Když míček dopadl do pole před 
plotem, musel ho vrátit. Když plot přeletěl, přestával být 
jeho starostí. Jasné a srozumitelné.

Petr si často přál, aby se zodpovědnost opírala o  ta-
kové jasné, vysoké ploty i mimo baseballové hřiště.

Když Petrovi umřela matka, nějakou dobu chodil 
na  terapii. Bylo mu sedm let a nechtělo se mu mluvit, 
anebo snad jen nevěděl, jak tu nezměrnou ztrátu smrštit 
do slov.

Terapeutka – žena s laskavýma očima a dlouhým stří-
brným copem – řekla, že je to v pořádku, v naprostém 
pořádku. A Petr pak celé sezení vytahoval z velké krabice 
malá autíčka a náklaďáky – muselo jich tam být nejmíň 
sto, Petra později napadlo, že ta žena kvůli němu snad vy-
kradla hračkářství – a narážel jimi po dvojicích do sebe. 
Když byl hotov, řekla mu vždycky totéž: „Muselo to pro 
tebe být těžké. Maminka nastoupí do auta a odjede na-
koupit jako vždycky, a už se nikdy nevrátí.“

Petr jí nikdy neodpověděl, ale pamatoval si ten pocit, 
jak moc jsou ta slova pravdivá, jak moc byla celá ta ho-
dina správná – jako by konečně byl tam, kde má být, a že 
není už nic dalšího, co by měl udělat, že stačí jen narážet 
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autíčky do sebe a poslouchat, že to pro něj muselo být 
těžké.

Až pak, jednoho dne, řekla terapeutka něco jiného. 
„Petře, máš vztek?“

„Ne,“ odpověděl honem. „Nikdy.“ Lež. A potom vstal 
z podlahy a vzal si z mosazné misky u dveří jeden bonbon 
s příchutí zeleného jablka, přesně jak to dělal na konci 
každého sezení – na tom se s ním ta terapeutka s laska-
výma očima dohodla: když toho bude mít dost, může si 
vzít bonbon a sezení bude u konce – a odešel. Ale venku 
ten bonbon odkopl do strouhy a cestou domů otci řekl, 
že už se tam nevrátí. Otec se s ním nepřel. Vlastně se 
zdálo, jako by se mu ulevilo.

Ale Petrovi ne. Copak ta hodná terapeutka celou 
dobu věděla, že měl ten poslední den vztek, že udělal 
něco strašlivého? Že ho matka nevzala s sebou na nákup 
za trest? Dávala mu snad vinu za to, co se stalo?

Pár měsíců nato dostal Petr Paxe. Na kraji silnice kou-
sek od jejich domu našel přejetou lišku. Tak brzy poté, co 
sledoval, jak se do země spouští rakev s jeho matkou, cítil 
naléhavou potřebu tělíčko pohřbít. Když hledal v okolí 
vhodné místo, narazil na noru, kde se ukrývala tři stu-
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dená, ztuhlá tělíčka liščat a jedna kulička šedé srsti, ještě 
teplá a dýchající. Strčil si Paxe do kapsy od mikiny, od-
nesl ho domů a oznámil – nezeptal se, ale oznámil – „Já si 
ho nechám.“ A otec řekl: „Dobře, dobře. Chvíli.“

Lišče celou noc úpěnlivě naříkalo, a zatímco ho po-
slouchal, myslel Petr na to, že kdyby mohl tu terapeutku 
s laskavýma očima navštívit ještě jednou, narážel by těmi 
autíčky do sebe znovu a znovu celý den a celou noc, celý 
den a celou noc, navěky. Ne protože měl vztek. Jen aby to 
všichni viděli.

Vzpomínky na  Paxe způsobily, že starý had úzkosti 
se začal Petrovi znovu stahovat kolem prsou. Potřeboval 
se dát znovu do pohybu, nahnat čas. Trénink byl právě 
u konce, chlapci klusali ze hřiště, svlékali si výstroj a valili 
se kolem střídačky. Když bylo hřiště prázdné, Petr slezl 
z tribuny a navlékl si batoh na ramena. Právě když se vy-
dal přes baseballový diamant, spatřil před sebou spojku.

Petr zaváhal. Měl by odsud vypadnout, pokusit se 
vmísit do davu opozdilců opouštějících školní pozemek. 
Ale zbytek týmu tu toho kluka nechal, aby sbalil výbavu 
a odešel zpátky sám, a Petr dobře věděl, jaké to je. Sebral 
proto pár míčků a podal mu je. „Ahoj.“
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Kluk si míčky vzal s opatrným úsměvem. „Ahoj.“
„Pěkná hra. Ten poslední míč? To bylo něco.“
Chlapec se podíval stranou a šoupal nohou v prachu, 

ale Petr poznal, že ho potěšil. „Jo, no, od prvního metaře 
vypadal míč čistší, než byl.“

„Ne, tys ten míč doslova zasadil. Tvůj první metař 
může být rád, když chytne rýmu. Bez urážky.“

Teď se chlapec na Petra zazubil doopravdy. „Jo. Jenže 
je to synovec trenéra. Ty hraješ?“

Petr přikývl. „Střední polař.“
„Jsi tu nový?“
„No… já nebydlím tady, já jsem…“ Petr vyhýbavě kývl 

hlavou k jihu.
„Z Hamptonu?“
„Jo, z Hamptonu.“
Chlapcova tvář se zakabonila. „Slídíš před sobotním 

zápasem? Mizero.“ Odplivl si a vrátil se zpátky na stří-
dačku.

Když opouštěl školní pozemek, pogratuloval si Petr 
k  vlastní duchaplnosti, kterou po  sobě zakryl stopy 
uprchlíka. Ale přesto se cítil tak nějak špatně. Vlastně 
úplně mizerně.



60

Zkusil ze sebe ten pocit setřást – co to tehdy říkal 
otec o pocitech, nebylo to něco o zlámané grešli? – a po-
díval se na hodinky. Čtvrt na pět. Ztratil přes tři hodiny 
času.

Petr přidal do kroku, ale když znovu kráčel po náměstí 
a blížil se k železářství, přešel na druhou stranu a donutil 
se projít klidným tempem kolem knihovny, autobusové 
zastávky, malé hospůdky. Pak napočítal ještě tisíc kroků, 
než se odvážil zvednout hlavu.

Zároveň se znovu podíval na  hodinky. Čtyři pade-
sát. Dědeček si touhle dobou nejspíš balí věci. Petr si ho 
představil, jak nasedá do prorezlého modrého chevroletu 
a zastrkuje klíček do zapalování.

A  s  tím obrázkem ho úzkost zasáhla znovu naplno, 
tak silně, až mu vyrazila dech. Přelezl nízký dřevěný plot 
a žuchnul do houští. Prodíral se jím dobrých deset metrů, 
až narazil na mladé stromky vyšší než on a úzkost mu 
dovolila znovu dýchat, než stočil kroky zase rovnoběžně 
se silnicí. Chůze tady byla obtížnější, ale asi za čtvrt ho-
diny k ní dorazil: k hlavní silnici.

Petr, přikrčený co nejníž, přeběhl nájezd, počkal, až 
bude silnice prázdná, nato proběhl propustí, přelezl ple-
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tivový plot a seskočil z něj na druhé straně, srdce splašené 
úzkostí. Dokázal to.

Zanořil se mezi stromy a začal hledat vhodnou cestu, 
která by ho mohla vést na západ. A za pouhých pár mi-
nut ji našel: prašnou cestu, která vedla kolmo k hlavní 
silnici. Spíš než silnice to byla jen stará stezka pro po-
vozy, ale mířila správným směrem a půjde se po ní dobře 
i v noci. Vydal se po ní.

Krátkou chvíli se stromový porost okolo něj stále zhuš-
ťoval a naprosté ticho rušil jen zpěv ptáků a šelest veverek 
ve větvích. Petr si uvědomil, že silnice byla možná na ně-
jakou dobu posledním kusem civilizace, který uviděl. Ta 
myšlenka ho povzbudila.

Ale pár minut nato cesta zatočila a začala obcházet 
starou pastvinu posetou zkroucenými ovocnými stromy 
v neuspořádaném květu. Pastvu ohraničovala kamenná 
zídka a na jejím odlehlém konci stála nízká stodola. Ne-
svítilo v ní světlo, nestálo u ní auto ani náklaďák. Petrovo 
srdce se však přesto sevřelo. Stodola vypadala čerstvě na-
bílená a část střešních šindelů nesla syrovou růž čerst- 
vého dřeva. Tahle cesta vedla k  někomu domů. Nebo, 
ještě hůř, by mohla vést k větší silnici, která ve  starém 
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atlase nebyla. Ať tak či tak, určitě to nebyla zkratka přes 
hory.

Petr shodil batoh a schoulil se do úzkého výklenku v ka-
menné zdi, vyčerpaný a vyhladovělý. Zul si boty a stáhl po-
nožky. Na obou patách mu pulzovaly ošklivé puchýře. Až 
prasknou, zblázní se z nich bolestí. Petr vyhrabal ze dna 
batohu náhradní pár ponožek a přetáhl je přes ty první. 
Opřel si hlavu o drsný kámen, stále ještě trošku prohřátý 
od sluníčka, které se nyní vznášelo těsně nad horizontem 
stromů a zalévalo pastvinu broskvově zlatou září.

Vytáhl z batohu rozinky a pojídal je pomalu po jedné, 
zapíjeje každou malým douškem vody. Potom si ote-
vřel dva balíčky sýrových provázků a k nim vytáhl čtyři 
krekry. Jedl nejpomaleji, jak dovedl, a  sledoval přitom 
sluníčko nad sadem, překvapený zjištěním, že opravdu 
vnímá dráhu jeho klesání. Jak mohl prožít dvanáct let, 
aniž by věděl, jak zapadá slunce?

Petr si zavázal boty. Když se už už zvedal, zahlédl 
jelena, který do sadu přiklusal z přilehlých lesů. A za ním 
další. Petr zatajil dech, zatímco se sad plnil jeleny – bylo 
jich čtrnáct. Začali se pást a několik jich delikátně oždi-
bovalo nízké větvičky ovocných stromů.
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Petr si dřepl zpátky ke  zdi, když nejbližší zvíře, laň 
s  vyzáblým tečkovaným kolouchem po  boku, otočilo 
hlavu a podívalo se přímo na něj. Petr zvolna zvedl dlaň 
v naději, že laň pochopí, že ji nechce ohrozit. Laň se pře-
sunula mezi Petra a svého kolouška, ale po chvíli sklonila 
hlavu zpátky do trávy.

A vtom průzračný vzduch soumraku rozdělilo kvílení 
pily zakusující se do dřeva někde za stodolou. Vyplašilo 
naráz celé stádo, které, jako když střelí, vyrazilo v miho-
tání bílých ocásků do černajících lesů. Než utekla, poslala 
laň Petrovi další přímočarý pohled, pohled, který jako by 
říkal: Vy lidé. Vy všechno zničíte.

Petr se vydal na cestu. Zpátky na hlavní silnici měla už 
většina aut rozsvícená světla a Petr cítil, jako by všechna 
mířila přímo na něj. Seběhl dál od silnice.

Země tu byla promočená a  páchla rašelinou. Právě 
přemýšlel o tom, že bude muset riskovat použití svítilny, 
když se mu noha se šplouchnutím do  čehosi zabořila. 
Chytil se převislé větve a  vytáhl se za  ni ven, ale bylo 
pozdě – cítil, jak se mu do bot vsakuje studená voda mo-
čálu. Petr zaklel. Málo ponožek – další chyba. Doufal, že 
tahle už je poslední.

print-biomver-margin-0
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Ale potom, když začal šplhat zpátky výš k silnici, udě-
lal další, a ta byla mnohem horší.

Pravou nohou zachytil o  kořen a  upadl. V  jediném 
okamžiku zároveň uslyšel lámání kosti – měkké, tlumené 
prasknutí – a ucítil ostré bodnutí. Dlouhou chvíli seděl 
a těžce oddechoval ochromující bolestí. Potom nohu ko-
nečně vysvobodil a  rozvázal si tkaničky, sykaje při kaž-
dém pohybu. Stáhl z nohy zmáčené ponožky a zalapal 
po dechu při pohledu, který se mu naskytl: noha mu oté-
kala tak rychle, že to bylo vidět pouhým okem.

Petr si vyhrnul ponožky zpátky na nohu a způsobil si 
tím takovou bolest, že nechybělo mnoho, aby vykřikl na-
hlas. Se skřípěním zubů nacpal nohu zpátky do boty, než 
oteče tak, že to nepůjde. Doplazil se ke stromu a vytáhl se 
na nohy. Zkusil přenést na nohu váhu a málem se zhrou-
til na zem. Bolest byla mnohem horší než cokoli, co kdy 
zažil – starý zlomený palec mu v porovnání s ní připadal 
jako kousnutí od komára.

Nemohl chodit.
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Pax se slastně tiskl k pevné, teplé mase dalšího těla 
schouleného vedle jeho. Ještě v polospánku zavětřil, 

aby vtáhl do nozder uklidňující vůni svého chlapce. Ale 
místo člověka objevil lišku.

V  tu chvíli se probudil. V  klubíčku vedle něj s  po-
chrupováním spal Liščin bratr. Skrček ze spaní zakňoural 
a urovnal si konec ohonu na čumáku.

Pax se rázně posadil. O dominantním postavení toho 
moc nevěděl, ale situace mu nedávala na  výběr. Vrať se 

7
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do své nory. Když 
se mu Skrček 
pokusil schou-
lit u hrudi, Pax 
ho štípl do  ra-
mene.

Skrček se s  otřepá-
ním probudil a přetočil se na nohy. Nesklonil podřízeně 
hlavu a nechystal se k odchodu. Hra, nabízel místo toho 
jeho postoj.

Za jiných okolností by Pax společnost dobromyslného 
malého lišáka uvítal. Ale neměl zájem dostat se znovu 
do křížku s Liškou, a vlastně neměl zájem o nic jiného 
než se dostat zpátky ke svým lidem.

Pax zvedl plastového vojáčka, kterého si ukryl pod 
sebe, upustil ho před lišáka jako oběť a znovu mu pohro-
zil, ať jde pryč. Skrček se na něj ještě jednou úpěnlivě po-
díval, ale nakonec vzal hračku do tlamy. Pax šel kus s ním 
a díval se, jak mizí v otvoru o pár ocasních délek dál.

Když navečer udeřila bouřka – krátká, ale prudká, kdy 
celé pláty nebe pukaly v hněvivých trhlinách – ukryl se 
Pax do mělkého vchodu opuštěné nory nedaleko té, kde 
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spala Liška se svým bratrem. Nyní, v bledém světle půl-
měsíce, se rozhodl krátce prozkoumat okolí.

Svah byl otočený k  jihu. Kořeny stromů se tu nořily 
do písčité půdy jako hnědé kotníky zaťatých pěstí. Mezi 
nimi Pax uviděl tři vchody do nory.

Nad svahem stoupal les k  severu a  západu, zpátky 
k silnici. Dolů se svažovalo rozlehlé travnaté údolí. Bylo 
to ideální místo: vyvýšená poloha ve svahu nabízela ne-
dostatečné krytí blížícím se predátorům, pruh stromů 
však chránil lišky před severními větry. Louka voněla 
hojností života.

Pax to všechno vnímal plnými doušky a napětí sevřené 
hluboko v něm začalo povolovat. Byl to stejný pocit, jaký 
měl jako mládě, když potřetí dostrkal misku s potravou 
do nejodlehlejšího koutku chlapcova pokoje a Petr ko-
nečně pochopil, že ji má nechat tam. Daleko od studené 
severní stěny a s výhledem na dveře, kudy přicházel otec, 
někdy rozčílený. Bezpečí.

Tohle místo pro něj však bezpečné nebylo. Liška ho 
varovala, že na stejné louce žije starší lišák se svou druž-
kou. Už jednou se střetnul s vyzývatelem odjinud a pří-
tomnost dalšího osamělého samce nebude trpět. A právě 
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v tu chvíli pod sebou Pax zaznamenal pohyb. Z houští asi 
v půli svahu se vynořil urostlý alfa samec s černošedou 
srstí a označkoval jeden z mladých stromků. Nato se mo-
hutný lišák začal mýt, ale brzy, s tlapkou právě na uchu, 
vztyčil čenich do větru. Pax jako o život vyrazil vzhůru 
do kopce a vrhnul se do lesního podrostu.

Vlastní stopu snadno rozeznával, přestože pršelo 
hodně silně. Vydal se po ní zpátky k silnici a zastavil jen 
několikrát, aby se rychle napil vody zachycené na listech.

U silnice Pax zachytil přetrvávající pach vojenské ka-
ravany z  předchozího dne, žádné další vozidlo tu však 
od té doby neprojelo. Posadil se zpátky na kmen padlého 
dubu a čekal.

Ráno přineslo mihotavý bzukot mraků hmyzu a štěbe-
tání procitajících ptáků, ale žádný hluk dopravy od silnice. 
Slunce bylo stále vyšší, žhavější a sušší, až vypálilo všechny 
dešťové kapky, které visely z každičké zelené větvičky.

Pax už teď zřetelně cítil hlad, ale horší byla žízeň – 
od odchodu z domu svých lidí neměl nic k pití. Hrdlo 
měl vyprahlé, jazyk nateklý a tlustý. Kdykoli změnil po-
lohu, zatočila se mu hlava. Už stokrát se kolem něj mihla 
slabounká vůně vody, ale nikdy ho nenapadlo opustit své 
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místo pro její příslib. Jeho lidé se vrátí sem. Zaryl drápky 
do  dřeva a  pátral po  zvuku vozidla na  ztichlé silnici. 
Uplynula hodina, potom další. Pax dřímal, probouzel se 
a  upamatovával, dřímal, probouzel se a  upamatovával. 
A pak mu vítr donesl novinu o tom, že se něco blíží.

Lišák. Tentýž samec, kterého už jednou viděl, ten, 
před kterým ho varovala Liška. Jeho chůze byla uvážená, 
bez zaváhání, bez mrhání energií. Způsob, jakým šedě 
stínovaný kožich zahaloval jeho postavu, prozrazoval, že 
je starý. Když se přiblížil, Pax uviděl, že i  jeho oči jsou 
stářím zastřené do šedi.

Šedák mu nabídl svůj pach a usadil se do trávy vedle 
padlého kmene. Nesnažil se zaujmout vyvýšenou polohu, 
čímž naznačil, že neznamená hrozbu. Neseš s sebou pach 
lidí. Jednou jsem s nimi žil. Oni se blíží.

Náhlá naděje vdechla Paxovi nový život. Viděls mého 
chlapce? Popsal Petra.

Ale Šedák žádné lidi neviděl už od mládí, kdy u nich 
žil. A to bylo úplně jinde – v suché, kamenité zemi dlou-
hých zim a nízkého slunce, daleko. Blížící se lidé přicházejí 
od západu. Přinášejí válku. Vrány, které je viděly, nemluvily 
o žádných mladých.
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Zpráva vzala Paxovi veškerou naději. Zakolísal, až 
málem spadl z kmene.

Potřebuješ vodu. Pojď za mnou.
Pax zaváhal. Jeho lidé mohou přijít kdykoli. Ale po-

třeba vody už byla naléhavá. Je to blízko? Uslyším od vody 
silnici?

Ano. Pramen protéká pod silnicí. Pojď.
Šedákovo chování – sebejisté, ale bez hrozby – Paxe 

uklidnilo. Seskočil z kmene a následoval ho.
Brzy dorazili k hluboké puklině v zemi, odkud stou-

pala vůně vody a bahna překypujícího životem. Pax na-
hlédl přes okraj a spatřil stříbrný potok posetý černými 
kameny, třpytivou stuhu uprostřed zeleného rákosí 
a  purpurového kvítí. Šedák k  němu začal opatrně se-
stupovat. Pax, přitahovaný vůní vody, se drápal za ním, 
přímo dolů k vodě. V půli cesty ztratil rovnováhu a sku-
tálel se dolů v kotrmelcích.

Když se narovnal, rozšířil oči. Voda kolem něj padala 
jako z  obrovského kohoutku, proudem nesrovnatelně 
větším než ten, jakým tekla do  velké bílé vany, kde se 
jeho chlapec koupával. Sklonil k ní hlavu. Byla chladná 
a chutnala po mědi a borovicích a mechu. Hrnula se mu 
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do tlamy, jako by byla živá. Bodala ho v zubech a smáčela 
mu vyschlou tlamu a hrdlo. Pil a pil a nepřestal, dokud 
neměl břicho napnuté vodou.

Šedák se k němu přidal, napil se a potom Paxe pozval 
ke společnému odpočinku.

Pax naklonil hlavu a soustředěně naslouchal stále ti-
ché silnici nad propustí. Musím být u silnice, až se pro mě 
moji lidé vrátí.

Šedák si lehl a pohodlně se natáhl. Včera silnici uza-
vřeli nemocní válkou.

Pax si vzpomněl na vozidla, která tu včera projížděla, 
ta, co páchla jako nové oblečení chlapcova otce. Od  té 
doby silnici skutečně nikdo nepoužil. Ale na tom nezále-
želo. Můj chlapec se pro mě vrátí tam.

Ne. Vrány přinesly tyto zprávy: silnice je zavřená.
Pax začal přecházet od  kamene ke  kameni, mrskaje 

ohonem v duševním boji s tou hádankou. Pak přišla od-
pověď: Půjdu za svým chlapcem k nám domů.

Kde máte domov?
Pax obešel kruh, aby si byl jistý, ale neměl nejmenších 

pochybností: přitažlivou sílu domova cítil silně a z jedi-
ného směru: Jih.
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Nezdálo se, že by to Šedáka překvapilo. Tam leží ob-
rovské lidské kolonie. Až nemocní válkou dorazí sem, má ro-
dina se bude muset přestěhovat blíž k těm koloniím, anebo se 
vydat na sever, do hor. Pověz mi o tamních lidech. Jaké to je, 
žít vedle nich.

Chování starého lišáka Paxe opět uklidnilo. Vrátil se 
k  němu a  posadil se. Viděl jsem jich mnoho z  dálky, ale 
znám jen dva.

Klamou jako ti, co znám já?
Pax nerozuměl.
Šedák se rozrušeně posadil a podělil se s ním o cho-

vání, které viděl: Člověk se odvrací od  hladovějícího 
souseda; chová se, jako by jeho spižírna byla prázdná, 
a přitom je plná. Samice předstírá netečnost k druhovi, 
kterého si vybrala. Člověk konejšivým hlasem vyláká ze 
stáda ovci a potom ji zabije. Tvoji lidé tyhle věci nedělají?

Paxovi se okamžitě vybavil chlapcův otec, jak ho vyta-
huje z auta a hlasem předstírá lítost, která je falešná, což 
Pax ihned poznal podle silného pachu lži.

Otočil se zpátky k potoku. Jeho proud se rozděloval 
u  dvojice balvanů, než se zase spojil v  živoucí stříbrné 
stuze. Paxe zasáhla další vzpomínka.
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Brzy nato, co ho jeho chlapec zachránil, když byl ještě 
rozpustilé štěně, přišla k jejich dveřím cizinka. Pax přihlí-
žel zpod stolu, jak otec jeho chlapce vítal ženu, které přes 
jedno rameno přetékal dlouhý stříbrný cop. Při úsměvu 
cenil všechny zuby, což, jak Pax už stihl pochopit, zname-
nalo: Vítej; rád tě vidím; nechci ti ublížit. Pod tím úsmě-
vem však bylo mužovo tělo napnuté vztekem a strachem.

Paxe jeho strach mátl – z  drobné ženy nesálalo nic 
než laskavost a  starost. Často opakovala slovo, které si 
Pax již začal spojovat se svým chlapcem – „Petr“ – na-
léhavým tónem. Mužův plnozubý uvítací úsměv ustrnul 
na místě, při každé jeho odpovědi však zaplavil místnost 
hořký pach klamu. Prsa měl výhružně vzedmutá, když 
za ní hlučně zabouchl dveře.

Pax se otočil ke staršímu lišákovi: Viděl jsem to. U svého 
chlapce ne, u něj nikdy. Ale u jeho otce ano.

Starý lišák jako by s  jeho odpovědí ještě zestárnul. 
S patrnou námahou se posadil. Takže jsou stále lhostejní? 
Byli lhostejní, už když jsem s nimi žil.

Lhostejní?
Zorají pole a bez varování vyvraždí myši, které v něm žijí. 

Přehradí řeku a ryby nechají pomřít. Jsou pořád tak lhostejní?
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Jednou, když se Petrův otec chystal porazit strom, 
díval se Pax, jak na něj Petr šplhá, sundává z něj ptačí 
hnízdo a dává ho na jiný strom. V chladných dnech nosil 
Petr Paxovi do kotce čerstvou slámu. Než se najedl sám, 
vždycky se ujistil, že má Pax co jíst a co pít. Můj chlapec 
není lhostejný.

Starému lišákovi jako by se tou zprávou ulevilo. Ale ne 
na dlouho. Až přijde válka, budou lhostejní všichni.

Co je válka?
Šedák se odmlčel. Je to nemoc, která někdy udeří 

i na  lišky. Posedne je, takže opustí své způsoby a napadají 
cizince. Válka je tatáž nemoc u lidí.

Pax vyskočil na nohy. Nemocní válkou – napadnou mého 
chlapce?

Kdysi přišla válka do země, kde jsem žil s lidmi. Všechno 
bylo zničené. Všude zuřil oheň. Všude mrtví, a  nejen ne-
mocní válkou, dospělí samci. I děti, matky, staří jejich druhu. 
Všechna zvířata. Lidé, které posedla ta nemoc, chrlili svůj 
chaos na všechno, co jim stálo v cestě.

A tohle teď přichází sem?
Šedák zvrátil hlavu do zavytí, na něž se i sám vzduch 

změnil v čirý žal. Západně odtud, kde už zuří válka, kde se 
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lidé zabíjejí navzájem, je země zcela zničená. Vrány přiná-
šejí zprávy. Řeky jsou přehrazené. Země je dohola sežehnutá; 
ani šípkové růže z  ní nevyrostou. Králíci i  hadi, bažanti 
i myši… všechna stvoření mrtva.

Pax přiskočil ke stezce. Najde svého chlapce. Dřív, než 
tahle válka přijde.

Šedák ho dohnal. Počkej. Půjdu s  tebou na  jih, hledat 
nový domov. Nejdřív pojď zpátky se mnou.

Zpátky na louku? Ne. Liška mě varovala, ať se nevracím.
Liška tě nikdy nebude vítat, protože jsi žil s lidmi.
Nato Pax zachytil letmý záblesk téhož výjevu, který už 

viděl proběhnout mezi Liškou a jejím bratrem: chladný, 
kvílící vítr; liščí pár v hrozném utrpení; klec ocelových 
spárů; sníh potřísněný krví. A potom, náhle, nic.

Ale není dominantní. Pojď se mnou zpátky. Odpočineme 
si, nakrmíme se a večer půjdeme.
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Zvuk, který Petr miloval nejvíc na  světě – pleskání 
kůže baseballového míčku o  rukavici – byl v  jeho 

snu tak skutečný, že se usmíval, když otevíral oči. Až po-
tom vyjekl leknutím.

Stála nad ním cizí žena a přehazovala si míček do ru-
kavice. Měla na sobě záplatovanou pracovní kombinézu 
s vybledlými šátky uvázanými na opasku, a její vlasy tvo-
řil ostnatý chaos, který se zatřásl, když naklonila hlavu, 
aby si ho pořádně prohlédla.

8
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Začal se pozadu plazit po drsných prknech podlahy 
a  ihned vykřikl znovu, tentokrát bolestí, která mu vy-
střelovala z pravé nohy. Skutečnost se mu rychle vrátila. 
S rostoucím pocitem paniky se rozhlédl po svém batohu. 
Ležel tamhle, za tou ženou, a jeho obsah byl rozházený 
po zemi.

Přišla blíž a hodila míček do rukavice o něco prudčeji 
než předtím.

Jeho míček do jeho rukavice, uvědomil si Petr. Míček, 
který měl v batohu. Rukavice, na které spal. Napřímil se. 
„Hej! To jsou moje věci! Co tu děláte?“

V tu chvíli žena zaklonila hlavu a vyštěkla cosi mezi za-
smáním a odfrknutím. Zahodila míček i rukavici na zem, 
přikrčila se a zblízka se mu podívala do očí, jednu ruku 
sevřenou na svazečku peří, který měla zavěšený na krku 
na řemínku ze surové kůže.

Takhle zblízka si Petr všiml, že žena není tak stará, 
jak si nejdříve myslel. Určitě není o moc starší než jeho 
otec. Vlasy jí protkával jediný pramínek šedi, ale pleť 
měla hladkou. Když zúžila oči a  luskla mu prsty před 
obličejem, začalo mu svítat, že by ta žena mohla být 
šílená.
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„Ne. Ne, ne, ne. Tohle je moje stodola, do  které ses 
vloupal, takže já se budu ptát: Co tady děláš?“

Petr se sunul vzad. Šílená, nebo ne, žena, která se nad 
tím tyčila, za sebou měla stěnu plnou seker a kos a byla 
nejmíň o hlavu vyšší než on. „Dobře, ehm… Včera večer 
jsem si zranil nohu. Šel jsem kolem vaší stodoly a po-
třeboval jsem si odpočinout, takže… Podívejte, já už 
půjdu.“

„Ne tak rychle. Co to znamená, žes šel kolem mé sto-
doly? Tohle je soukromý pozemek a  leží uprostřed ni-
čeho.“

Žena se napřímila do  celé výšky a Petr ucouvl ještě 
o kousek dál.

„Já… já jsem chtěl jít domů zkratkou z…“ V hlavě se 
mu vynořil baseballový trénink, který předchozího dne 
navštívil. Kývl k míčku a  rukavici: „Z pálkařského tré-
ninku.“

„Ty ses vracel domů přes můj pozemek z pálkařského 
tréninku? Pak mě jako první napadá otázka, kde máš 
pálku.“ Pohodila rukou k jeho věcem: „Proč máš u sebe 
lepicí pásku, odpadkové pytle, magický amulet, oblečení, 
jídlo a vodu… ale žádnou pálku. No, chlapče?“
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Ze způsobu, jakým zazpívala slovo „chlapče“ – hebce 
a dlouze ve dvou zřetelných slabikách – si Petr uvědo-
mil, že žena mluví s lehkým přízvukem. Jen lehkým, jako 
by kdysi, když byla malá, lidé kolem ní mluvili jazykem, 
který se podobal spíše zpěvu.

„No, já… jsem ji zahodil. S těžkou pálkou se špatně 
chodí.“

Žena znovu zavrtěla hlavou a tentokrát vypadala zne-
chuceně. Škubla za levou nohavici pracovní kombinézy. 
Pod kolenem jí noha přecházela v  hrubý dřevěný kůl. 
Přidupla s ním vedle Petra. „Koukni na  tu nohu. To je 
ale těžká noha, chlapče. Masivní borovice. Ale já ji nosím 
všude s sebou.“

Žena se zahleděla dolů a zdálo se, že objevila něco, co 
se jí nelíbilo. Vytáhla z opasku nůž a švihnutím zápěstí od-
krouhla dřevěnou třísku z místa, kde by měla mít kotník. 
Potom se narovnala a znovu se podívala na Petra, tentokrát 
se špičkou nože namířenou přímo na něj. „Takže to zku-
síme ještě jednou, protože teď už jsem opravdu zvědavá: 
Když jsi byl na pálkařském tréninku, tak kde máš pálku?“

Petr vyšplhal pohledem vzhůru k ženinu obličeji a po-
tom zpátky dolů k noži. Lesknoucí se čepel byla dlouhá, 
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tenká a odporně zahnutá. Ta ženská byla zřejmě šílená, 
ano. Možná i  něco horšího. Srdce mu v  prsou zběsile 
tlouklo a  ústa měl vyprahlá jako poušť, ale podařilo se 
mu odpovědět: „Žádnou nemám.“

Žena ho obdařila krátkým úsměvem a rychlým mrk-
nutím. „To už je lepší. Jo, to mi připadá jako pravda. Jak 
se jmenuješ?“

Petr jí to řekl.
„Takže, Petře bez pálky, co ta tvoje noha?“
Petr se zrakem upřeným na  nůž si začal rozbalovat 

z  nohy mikinu. Bolest, která doprovázela tak nepatrný 
pohyb, ho šokovala. Tělem mu zmítal třes a  poprvé si 
uvědomil, jaká je mu zima. „Zvrtnul jsem si ji.“

Žena se skrčila s dřevěnou nohou podivně vytočenou 
do strany. Petr odvrátil zrak.

„Nehýbej se.“
Než stihl vůbec zaznamenat, co se vlastně děje, žena 

mu vsunula chladné ostří nože pod ponožku a potom, 
jedním rychlým pohybem, ji rozřízla. Stiskl pevně rty, 
aby nevykřikl bolestí. Noha byla tmavá a opuchlá jako 
lilek.

„Tys na tomhle chodil?“
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Petr ukázal na kus větve položený na zemi. „Ulomil 
jsem si větev. Jako hůl.“ Prst se mu roztřásl. Spustil ruku 
na zem.

Žena znovu přikývla a ovinula mu dlaně kolem paty. 
„Jen se na ni podívám,“ upozornila. „Jsi připraven?“

„Ne! Nesahejte na ni!“
Ale žena začala jeho nohu zkoumat prsty a  štěkala 

přitom povely. „Pohni palcem. Teď všemi prsty. A nohou, 
ze strany na stranu.“ Petr sykal bolestí, ale dělal všechno, 
co mu řekla.

„Máš štěstí,“ řekla a položila Petrovu nohu na mikinu. 
„Nedislokovaná fraktura páté nártní kosti. Je to jediná 
čistá zlomenina nejzevnější kosti na noze.“

„Štěstí? Jak může zlomená kost znamenat štěstí?“
Žena si poposedla dozadu, udeřila o zem vedle jeho 

ruky dřevěnou nohou a zabodla do ní ostrou čepel. „No, 
já ti nevím… co myslíš… jak může jedna zlomená kostička 
znamenat štěstí…“

„Dobře, dobře. Rozumím. Promiňte.“
Vyškubla nůž z nohy a namířila ho na něj. „Jsi ještě 

mladý. Bude se to dobře hojit. Za šest týdnů můžeš zase 
chodit.“
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„Jak to všechno víte? Jste doktorka nebo co?“
„Bývala jsem zdravotnice. V  jiném životě.“ Žena se 

vytáhla na nohy a shlédla na Petra, jako by si právě dala 
dvě a dvě dohromady. „Takže uprchlík.“ Zkřížila si ruce 
na prsou a naklonila hlavu ke straně. „Je to tak? Utíkáš?“

„Ne! Ne, jen jsem… se procházel.“
Připlácla si dlaně na uši a zamračila se. „Promiň, ne-

slyším tě. Spustil se mi detektor lži. Zkus to ještě jednou: 
Utekl jsi z domova?“

Petr vzdychl: „Ne tak docela.“
„Tak co přesně jsi dělal včera v noci, když jsi procházel 

přes mé pozemky s  extra oblečením a  zásobami, Petře 
bez pálky?“

„No, já vlastně neutíkám z domova. Utíkám domů.“
„Ach, malý dějový zvrat. Pokračuj.“
Petr se zadíval z okna nad pracovním stolem. Bledé 

ranní nebe probíjely vysoké borovice, v  jejich horních 
větvích se hlučně dohadovalo hejno vran. Kdyby byl 
na světě příběh, který by mohl vyprávět, aby se dostal z té 
stodoly a zpátky na cestu k Paxovi, vyprávěl by ho. Zmi-
zel by ven do toho dne i se svou zlomenou pátou nártní 
kostí. Ale pokud takový příběh existoval, Petr nemohl 
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přijít na  to, jak zní. Těžce se opřel o  zeď. „Válka. Míří 
k našemu městu. Zaberou si řeku. Táta musel jít sloužit. 
Máma umřela, takže jsme jen my. A tak mě odvezl –“

„Jak starý je ten tvůj táta?“
„Co? Je mu třicet šest. Proč?“
„Pak nic dělat nemusel. Když odvádějí do vojska, berou 

osmnáctileté a dvacetileté. Ještě děti, kterým snadno vy-
myjí mozek. Takže jestli tvůj otec šel, šel dobrovolně. Bylo 
to jeho rozhodnutí. Chci, aby ten příběh byla od začátku 
pravda a nic než pravda. To je pravidlo mého domu.“

„Dobře, jasně. Rozhodl se jít sloužit. A odvezl mě k dě-
dovi, a–“

„A tobě se tam nelíbilo.“
„O to nešlo. Jenže… ehm, mohla byste to dát pryč?“
Žena sklopila oči a při pohledu na nůž ve své ruce 

se zatvářila překvapeně. „Kdes nechala své dobré způ-
soby, Volo,“ napomenula sama sebe. „Zapomnělas, jak 
se chovat k  hostům!“ Zahodila nůž na  pracovní stůl. 
„Pokračuj.“

„Dobře. Měl jsem lišáka. Mám lišáka. Vypustili jsme 
ho do  přírody. Nechali jsme ho u  silnice. Táta řekl, že 
musíme, ale já to nikdy neměl dopustit.“
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Od  okamžiku, kdy odjeli, mučily Petra myšlenky 
na to, co vše měl otci říct. Teď se na něj začaly valit. „Vy-
choval jsem ho od malička. Věřil mi. Neumí sám přežít 
v přírodě. Nesejde na tom, že je to ‚jen liška‘ – tak o něm 
mluví můj táta, ‚jen liška‘, jako by byl míň než pes nebo 
něco jiného.“

„Jo, jo. Měl jsi hrozný vztek, a tak jsi utekl.“
„Neměl jsem vztek. Nemám. Jde o  mého lišáka, je 

na mně závislý. Vrátím se pro něj.“
„No, teď asi ne. Změna plánu.“
„Ne. Musím ho najít a  vzít domů.“ Petr se přetočil 

na kolena a  spolkl zajíknutí bolesti, která mu vystřelila 
do nohy. Popadl větev a zkusil na ni přenést váhu, načež 
klesl zpátky na zem, vyčerpaný jen tím pokusem.

„No? Jsi si jistý? A jak daleko jste ho nechali?“
„Tři sta kilometrů. Možná víc,“ odpověděl Petr.
Vola si odfrkla. „Teď bys neušel ani tři. Byl bys tam 

platný jen jako návnada pro medvědy – tedy pokud bys 
hned první noc neumřel na podchlazení. Nemůžeš se hý-
bat dost na to, aby ses zahřál.“

Opřela se o pracovní stůl a namotávala si šátek na prst. 
Petr viděl, že se snaží na něco přijít. Teď už nevypadala 
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šílená, jen hluboce zamyšlená. Snad i  ustaraná. Pak se 
zdálo, že se rozhodla.

„Někdo se o  tebe musí postarat. Já nemůžu. Musíš 
odtud pryč. Ale nemůžu tě vyhodit takhle – mám toho 
na  svědomí už dost. Obvážu ti tu nohu a dám ti něco 
na bolest, něco, co se smí dávat dětem, a pak –“

„Nejsem dítě. Je mi skoro třináct.“
Vola pokrčila rameny. „A pak půjdeš. O kus dál u sil-

nice je autoopravna. Zavolej odtud toho svého dědu, ať tě 
přijede vyzvednout.“

„Já se nevrátím. Musím najít svého lišáka.“
„Takhle nikam nemůžeš. Nesmíš tu zlomenou nohu 

zatěžovat, dokud se kost nezahojí – aspoň šest týdnů. Pak 
to můžeš zkusit znovu.“

„Šest týdnů? Ne, to už bude pozdě. Můj lišák –“
„Hele, chlapče, o  cestování na  jedné noze něco vím. 

Abys mohl cestovat, než se kost zahojí, musel by ses naučit 
nést na ramenou a pažích. Musel bys zesílit úplně jinak. 
To je téměř nemožné pro dospělého, natož pro dítě –“

„Já nejsem dítě!“
Vola ho utišila pohybem ruky. „Takže teď se vrátíš 

a necháš tu zlomenou kost zahojit. Ale nejdříve ti to za-
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vážu a dám ti nějakou lepší oporu, než je ta větev.“ Vola 
se odstrčila od pracovního stolu a vyšla ze stodoly.

Petr se díval, jak mizí po cestě lemované borovicemi. 
Pohybovala se s  tak výrazným kulháním, že i  pohled 
na ni působil bolest. Nato se Petr doplazil ke svým vě-
cem a nacpal je zpátky do batohu. Vytáhl se za pracovní 
stůl na nohy. Dostal z toho výkonu závrať a musel za- 
tnout prsty do dřeva, až mu zbělely, než se mu hlava 
vyčistila. Když stál, v noze mu divoce tepalo, a už při 
lehkém přenesení váhy věděl, že na  ní nebude moct 
chodit. Vola mu ji ale zaváže. Potom to třeba půjde. 
Musí.

Vytáhl se na ponk a čekal.
Předtím v  noci toho ze stodoly mnoho neviděl, ani 

s baterkou. Teď si ji prohlížel. Podlaha byla čistě zame-
tená, u dveří byly úhledně vyrovnané pytle osiva a hno-
jiva. Vonělo to tu čistou slámou a dřevem, ale po zvířatech 
ne, přestože nedaleko slyšel kdákat slepice.

Pracovní ponk zabíral celou štítovou stěnu stodoly. Le-
žely na něm malé nástroje a kousky dřeva. Naproti, tmavý 
proti jasnému obdélníku vedlejších vrat, zakrývala zavě-
šená pytlovina trs jakýchsi věcí připevněných ke stěně.
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Petrem otřásla další zimničná křeč, tentokrát však 
ne od  bolesti. Zakryté boule měly tvary lidských hlav. 
Na  stěně stodoly mohl viset nespočet jiných, dokonale 
neškodných věcí, ale jediné, co připomínaly, byly lidské 
hlavy.

V hrdle mu vyschlo a srdce se mu začalo vzpouzet. Byl 
tak hloupý a lehkomyslný. Ta šílená žena ho nejspíš ne-
chá jít – proč by ho také nenechala – ale možná taky ne. 
Našel nůž, který zahodila, a schoval do dlaně jeho hlad-
kou rukojeť. Ať se mezi nimi odehraje cokoli, Vola měla 
převahu, ale to ještě neznamenalo, že se Petr nebude brá-
nit. Nechal vklouznout čepel do kapsy, právě když se ob-
jevila ve dveřích.

„Vypij to.“ Podala Petrovi hrnek a postavila vedle něj 
misku. Petr přičichl k tekutině.
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„Jablečný mošt. Je v něm vrbová kůra, takže to vypij 
do dna.“

„Vrbová kůra?“
„Přírodní aspirin.“
Petr odložil hrnek. Nechystal se pít lektvary té šílené 

ženské.
„Jak je libo.“ Vola zvedla misku a začala prstem mí-

chat její pastovitý zelený obsah.
„Co to je?“
„Léčivý obklad. Je tam arnika na podlitiny a kostival 

na zlomenou kost.“ Pokynula mu, ať položí nohu na stůl.
Obklad nanášený na horkou, napjatou kůži byl chla-

divý a uklidňující. Žena si odvázala z opasku jeden šátek, 
ovinula mu jej kolem nohy a upevnila ho druhým šát-
kem. Pak se narovnala a otřela si ruce o kombinézu. „Jak 
jsi vysoký?“

„Metr šedesát. Proč?“
Vola neodpověděla. Prohrábla se hromádkou hrubého 

dříví, vytáhla několik úzkých, dlouhých prutů, položila je 
na pár koz a začala je po dvou zkracovat. Dřevo vonělo 
čistě a čerstvě. Když začala na jeden konec dlouhých tyčí 
přibíjet kratší prkýnka, Petr pochopil. Berle. Vyrábí mu 
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pár berlí. Ukradený nůž ho začal na stehně nepříjemně 
tížit.

Během několika minut Vola vyztužila svršek berlí 
a přišroubovala opěrky na ruce. Poměřila berle proti jeho 
tělu a potom obě zespodu trošku zkrátila.

Nato vykoulela z  rohu stodoly starou pneumatiku. 
Došla k pracovnímu stolu. Rozhlédla se po něm. Když se 
otočila na Petra, tváře už mu hořely.

„Vzal jsi můj nůž?“ Její hlas byl náhle nebezpečný, jako 
by mohl propuknout v plameny a nadzvednout střechu 
stodoly.

Petrovi se zatočila hlava a srdce se mu znovu rozbu-
šilo. Vytáhl nůž z kapsy a podal jí ho.

„Proč?“
Petr ztěžka polkl. Došla mu slova.
„Proč?“
„Protože… No, protože jsem se bál, že mě zabijete.“
„Zabiju?“ Tvrdě se na něj podívala: „Takže když žiju 

v lesích, dělá to ze mě vražedkyni?“
Petr kývl směrem k ostrým nástrojům na stěně.
„Moje nářadí? Musím se starat o dvacet akrů stromů. 

A taky jsem řezbářka. Tys myslel, že jsou to zbraně?“
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Petr zahanbeně odvrátil zrak.
„Podívej se na mě, chlapče.“
Otočil se zpátky.
„Třeba se nemýlíš,“ řekla s očima upřenýma do jeho. 

„Třeba něco vidíš. Třeba jsem–“ Zvolna zvedla ruce 
a  prsty sevřené do  špetky před Petrovým obličejem se 
náhle rozevřely: „Prásk! Nebezpečná… děsivá… bez va-
rování!“

Petr couvl. „Ne, promiňte. Mýlil jsem se.“
Vola na něj namířila prst a potom se otočila. Mlčky 

nařezala z pneumatiky proužky gumy, omotala je kolem 
svršků a držadel berlí a připevnila je motouzem. Podala 
mu hotové berle.

Petr si zastrčil jednu pod každou paži a  svezl se 
z ponku na zem. Pocítil okamžitou úlevu z  toho, že je 
vzpřímený, a přitom vyvážený, zraněnou nohu bezpečně 
nad zemí.

„Přenes váhu na dlaně. Narovnej se; nesmíš viset. Po-
stav berle na zem a potom se zhoupni.“

Petr jí začal děkovat, ale Vola ho znovu přerušila. 
„Na konci mé příjezdové cesty vede hlavní silnice. Zahni 
doleva a za pár set metrů uvidíš benzínku. Odtud už to 
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zvládneš.“ Pomohla mu do batohu, otočila se zády, zvedla 
špalík dřeva a začala ho hoblovat, jako by byla ve stodole 
sama.

Petr zkusil udělat krok ke  dveřím. Trochu zakolísal, 
ale ne moc.

„To byl poskok,“ poznamenala Vola, aniž by zvedla 
oči. „Říkala jsem zhoupnout. A teď zmiz.“

Petr zůstal na  okamžik nehybně stát. Nevěděl, kam 
půjde. Věděl jen, že to určitě nebude zpátky k  dědovi. 
Vola se otočila a  naklonila se k  němu. Znovu sevřela 
prsty do špetky a prudce je rozprostřela do vzduchu: „Jdi. 
Dokud jsi v bezpečí.“



92

Cestou dolů k lučinám se Šedák náhle zastavil, pá-
traje čenichem ve  vzduchu. Znovu. Zvedl čenich 

výš, aby vůni prozkoumal pozorněji. Silnější.
Pax, již tak zdráhavý, se napjal.
Šedák se rozběhl k  hranici lesa. Samotář mě vyzývá 

na  souboj. Chce tohle teritorium, ale pro mladou lišku je 
dobře, že se objevil – tuto zimu si najde druha.

Pax ho následoval. Zahleděl se na scénu, která se pod 
ním odvíjela. Dole byly čtyři lišky. Liška a Skrček stáli 
bok po boku, uši s černými špičkami obezřele nastražené 

9



93

proti druhým dvěma, kteří stáli tváří v  tvář na skalním 
převisu o něco výš. Jedna z nich byla samice, tmavší než 
Liška, břicho obtěžkané liščaty. Druhý byl velký samec 
s drsným zlatohnědým kožichem. Srst na krku měl naje-
ženou, levé ucho roztržené v půli.

Šedák zaštěkáním oznámil svou přítomnost. Vyzý-
vatel seskočil z  římsy, z  ucha tryskající krvavý oblouk, 
a rozběhl se dolů na louku.

Také Šedák se rozešel dolů z  kopce, Paxe v  patách. 
Když míjel Lišku a  Skrčka, zdálo se, jako by je pouhá 
jeho přítomnost uklidňovala, jako by byl neviditelnou 
rukou, která je pohladila po zádech. Sotva ho Šedák mi-
nul, Skrček spatřil Paxe a roztančil se radostí, Liška však 
nakrčila pysky a zasyčela.

Pax spěchal za Šedákem. Starý lišák vyšplhal na skalní 
římsu ke své družce, Pax zastavil na úpatí a uctivě se posa-
dil. Březí liška Šedáka láskyplně uvítala. Potom mu sdě-
lila nové zprávy. Dnes ráno vanul vítr od západu. Přinesl 
pach ohně. Musíme se brzy přestěhovat. Ohlédla se na Paxe. 
Ten cizí páchne po lidech.

Liška a Skrček přišli blíž, uši sklopené dopředu v oče-
kávání Šedákovy odpovědi. Je na  cestě zpátky k  lidem, 
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s nimiž žil na jihu. Půjdu s ním hledat pro nás nové místo. 
Odpočineme si a večer vyrazíme.

Liška znovu zavrčela Paxovi za zády a on cítil silnou 
touhu běžet. Jeho chlapec – nechtěl nic než najít svého 
chlapce. Instinkt mu však napovídal, že nejdříve potře-
buje odpočinek a potravu. Dal najevo svůj souhlas a nato 
Šedák a jeho družka tiše vklouzli do trávy zelené louky.

Skrček přihopsal k  Paxovi a  narazil do  něj. Upustil 
z  tlamy plastového vojáčka, vyzýval Paxe ke hře. Liška 
skočila mezi ně a smetla hračku stranou. Lidé. Pamatuj 
na nebezpečí.

Skrček si přinesl hračku zpátky a vyzývavě ji předvá-
děl v zubech.

Pax cítil, že Skrček má nyní větší potíže než dřív, 
a že příčinou je on. Přesně takto se často cítíval se svým 
chlapcem a  jeho otcem, a  jednou z  jeho strategií bylo 
zkrátka zmizet, pokud to chlapce ochrání před mužovým 
hněvem. Dal se proto na ústup, Lišce to však nestačilo.

Drž se dál od Toho, kdo páchne po člověku, varovala svého 
bratra. Pamatuj na nebezpečí.

Pax přišel zase o krok blíž. Moji lidé nejsou nebezpeční.
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Skrček se  zdál být vyděšený, jako by ho Pax vyzval 
na souboj. Vyrazil vzhůru ke vchodu do nory, jeho sestra 
však byla rychlejší. Zatarasila mu cestu, a když se pokusil 
proklouznout jiným směrem, zabránila mu v tom silnou 
prackou, až zůstal poraženě stát.

Všichni lidé jsou nebezpeční.
Paxovi se načechrala srst při výjevu, který teď Liška vy-

volala: vítr, studený a kvílící a obtěžkaný hrozbou sněhu. 
Pax ten vítr poznával – příběh, který se chystala vyprávět, 
bude končit krví na tom sněhu a chladnými ocelovými 
čelistmi.

Liška na Paxe vycenila zuby a začala.
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Petr zastavil u výklenku ve zdi, odkud sledoval jeleny.
Už ho to stálo krev – zakopnul a  roztrhl si jemné 

předivo kůže u kořene palce o rozeklanou třísku – a li-
try potu. Paže se mu už po těch pár minutách třásly ná-
mahou podpírání váhy celého těla, dlaně na gumových 
úchopech měl už nyní rozedřené a  pulzování v  pravé 
noze ho strašilo jako hromobití, ale nic z  toho nebylo 
to nejhorší. Nepřipadalo v úvahu, že se do pochmurného 
dědova domu vrátí.

V tom případě jde špatným směrem.

10
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Otočil se. Zabodnul berle do země a zhoupnul se mezi 
nimi, zabodnul a zhoupl se, až se znovu ocitl ve vratech 
Voliny stodoly. Napřímil se v celé své výšce.

„Ne.“
Vola prudce napřímila krk. Střelila po něm varovným 

pohledem, ale z její tváře Petr vyčetl i záblesk čehosi ji-
ného: strachu.

„Já se nevrátím,“ řekl ještě pevněji. „Jdu pro svého 
lišáka, ať mi pomůžete, nebo ne.“

„Pomůžu?“
Petr došel k lavici a vytáhl se na ni. „Učte mě. To jak jste 

mluvila o pohybu z paží a ramen, o zesílení. Vy jste se na-
učila chodit na jedné noze – naučte mě to. Byla jste zdra-
votnice. Uzdravte mi nohu. Prosím. Udělám, co řeknete.“ 
Zvedl hrnek s moštem a vypil ho, aby jí projevil důvěru. 
„Pak půjdu. I kdybyste mi nepomohla, já se pro něj vrátím.“

Vola si zapřela ruce v bok, sklonila hlavu a zadívala se 
mu do očí: „Ochočená liška vypuštěná do přírody? Je už 
možná mrtvý, víš to, že ano?“

„Vím. A byla by to moje chyba. Jestli je mrtvý, mu-
sím ho donést domů a pohřbít. Ať se stalo cokoli, já jdu 
zpátky, najdu svého lišáka a vezmu ho domů.“
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Vola si Petra prohlížela, jako by ho viděla poprvé. „Co 
chceš vlastně zpátky? Svůj domov, nebo svoje zvíře?“

„To je totéž,“ odpověděl Petr tak náhle a s takovou jis-
totou, až ho to samotného překvapilo.

„A  chceš to udělat bez ohledu na  to, kdo se tě po-
kusí zastavit? Protože je to ta správná věc, přímo v  já-
dru tebe?“ Vola sevřela ruku v pěst a udeřila se do prsou. 
„Ve tvém jádru. Je to tak?“

Petr s  odpovědí počkal, protože tato žena – možná 
šílená, možná ne – se ptala, jako by na tom závisel osud 
celého světa. Odpověď však byla stejná, jako kdyby ji byl 
vyhrknul hned. Byla by stejná, kdyby jejím promýšlením 
strávil celý zbytek života. Sám se udeřil do prsou, až cítil, 
jak mu srdeční sval klopýtl. „Ano. Vlastně je to to jediné, 
co v jádru opravdu vím.“

Žena přikývla. „No, je ti dvanáct. Řekla bych, že to je 
dost na to, abys znal sám sebe. Proto se v tom nehodlám 
dál šťourat. Takže dobře.“

„Pomůžete mi?“
„Pomůžu ti.“ Vola k němu napřáhla ruku. „Ale mám 

tři podmínky.“
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M  ůj bratr se narodil v  druhém matčině vrhu. Na-
rodili se brzy zjara. Vloni přišlo jaro pozdě. Sníh 

padal a netál; země pod ním zůstávala zmrzlá. Žila jsem 
poblíž; pomáhala jsem lovit. Celé dny jsme rodiče a já hledali 
potravu, protože liščata měla pořád hlad. Ale jídla nebylo ni-
kdy dost.

Pak v jediný den zahynuli dva jeho sourozenci. Farma, 
naléhala na  nás matka. Na  lidské farmě bývají vždycky 
vypasené myši v teplé stodole. Na lidské farmě jsou vajíčka 
v kurníku.

11
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Náš otec to nehodlal riskovat.
Když třetí lišče zesláblo tak, že nedokázalo stát, matka se 

mu vzepřela.
Skrček zdvihl hlavu a úpěnlivě se na Lišku podíval.
Liška mu však nevěnovala pozornost. Dovedla nejsil-

nější z nových liščat – mou sestru – a mě na lidskou farmu.
Skrček se přisunul blíž a  vtiskl Paxovi nos do koži-

chu na rameni. Liška ho okamžitě šlehla tlapkou, Pax ale 
zaznamenal, že drápky přitom nepoužila. Skrček upadl 
na zem.

Sníh na  zemi kolem stodoly byl slehlý mnoha stopami, 
zvířecími i  lidskými. Vzduch čpěl bohatou vůní hlodavců. 
Naše matka zamířila ke škvíře mezi dřevěnými prkny dole 
u země, my ji následovaly v odstupu několika ocasních délek. 
Těsně než došla ke škvíře, ze země se vymrštily ocelové čelisti, 
tak rychle, až ve vzduchu prasklo. Naše matka vykřikla. Če-
listi ji držely za přední nohu. Čím víc s kovem zápasila, tím 
hlouběji se zařezával. Začala si okusovat nohu, aby ji vysvo-
bodila. Vždycky když jsme se pokusily přiblížit, odehnala nás.

Nato se objevil otec. Sledoval naši stopu. Zahnal sestru 
a mě zpátky do houští a nařídil, ať tam zůstaneme. Potom 
šel pomoct matce.
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Výjevem, jejž předávala, byl obraz dvou lišek spouta-
ných starou láskou a novým strachem, strachem tak pří-
šerným, až se jim oči protáčely v důlcích, tak živým, že 
Pax cítil jeho ostrý pach.

Skrček začal kňučet tak žalostně, že se Paxovi chtělo 
ho konejšit, ale Liška ho znovu varovala, ať se od něj drží 
dál.

Potom přišel člověk s  holí. Oba rodiče na  nás křičeli, ať 
běžíme domů. Zůstali jsme. Viděli jsme. Člověk zvedl hůl 
a  před našima očima se naše matka a  náš otec proměnili 
v krev a chlupy a roztříštěné kosti povalující se na sněhu.

Skrček znovu zakňučel a znovu couvl k noře, ale Liška 
mu v tom znovu zabránila.

Sestra a já jsme tam těla svých rodičů nemohli nechat. Padla 
noc a přišel další den, a my jsme byly dál schované v hromadě 
dříví vedle stodoly. Nakonec jsme vyrazily na cestu, ale tu noc 
začalo sněžit. Sníh zahladil všechny zvuky a vůně. Ztratily 
jsme se. Zalezly jsme si pod hromádku borových větví a  já 
se stočila kolem sestry, která byla o tolik menší než já. Ráno 
zemřela. Když přestalo sněžit, zjistila jsem, že jsme se scho-
vávaly pod velkou borovicí na vrcholku našeho hřebene. Byly 
jsme na dohled od domova.
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Obraz, který nyní promítla – zmrzlé tělíčko její ses-
try pod kmenem mohutné borovice – jako by ji připravil 
o všechnu sílu.

Proč nemáme žádnou rodinu, Bratře?
Skrček se obrátil na Paxe. Nemáme žádnou rodinu kvůli 

lidem.
Liška vyzývavě obrátila k Paxovi zlatavé oči.
Kdyby to jen dokázal, vyprávěl by jí o každičké las-

kavosti každého dne se svým chlapcem. Její nenávist 
k  lidem však byla hluboká a oprávněná. Raději jí proto 
soucitně nabídl svou tvář. Liška se otočila a  přikázala 
bratrovi zalézt do nory.
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„Jdeš dovnitř, nebo ty dveře držím jen mouchám?“
Petr pustil batoh na zem. Našel na berlích rovnováhu 

a zadíval se na srub. „Jsou to stromy odtud.“
Nebyla to otázka, ale Vola přesto přikývla a ukázala 

vzhůru do kopce. „Jedle. Z vrcholku hřebene Zednářů. Je 
jako dřevěná stavebnice – na to jsi myslel?“

„Tak nějak.“ Ale skutečnost byla jiná. Petr natáhl ruku 
a dotkl se jedné z kulatin. Jaký je to asi pocit, dělat něco 
tak… důsledně? Porazit stromy a  dívat se, jak padají 

12
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k zemi z čistého modrého nebe, stáhnout je dolů na mý-
tinu, ruce lepkavé ostře vonící pryskyřicí, a potom klády 
zvedat jednu po druhé na místa, opatřit zářezy a posklá-
dat do sebe – ano, přesně jako u dřevěné stavebnice, která 
patřila ve školce k jeho nejmilejším, té staré sady ve vy-
sokém kartonovém sudu – a skončit tím, že máte domov. 
„To jste postavila vy?“

„Ne. Bylo to tu už předtím. A teď pojď dál. Nemám 
na tebe celý den.“

Petr se stále nehýbal. „Jaké jsou ty vaše podmínky? 
Řekla jste, že mi je povíte, až budeme tady.“

Vola si povzdychla, vrátila se na  žulovou desku, 
která tvořila vstupní schod, a nechala za sebou zaklap-
nout síťové dveře. Zvedla sklenici semínek a  z okol-
ních stromů se k  ní sneslo mračno ptáků. Naplnila 
krmítko zavěšené na  rohovém trámu a  až potom se 
vrátila a odpověděla mu. „Číslo jedna: nechci, aby se 
tu kolem kdokoli motal. Mám důvod k tomu, proč žiju 
sama. Napíšeš dědovi a řekneš mu, cokoli bude třeba, 
aby se tu nikdo nepotuloval. Navíc by bylo fér dát své 
rodině občas vědět, že se neválíš mrtvý někde v pří-
kopu.“
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Petr ucouvl tak rychle, že málem upadl na záda. Bo-
lest, kterou mu pohyb způsobil, byla palčivá, kousl se však 
do rtu. „Ne. Přišel by pro mě. Ne.“

„Podmínka číslo jedna. Nebudu o tom vyjednávat.“
Nabrala ze sklenice pár semínek a natáhla dlaň. Z kr-

mítka se oddělila sýkorka a usadila se jí na špičkách prstů. 
Sezobala semínka, a když bylo po nich, Vola ji vyhoupla 
zpátky do  vzduchu. Znovu se otočila k  Petrovi. „Číslo 
dva: povíš mi, proč s sebou neseš ten náramek.“

Petr sklopil zrak k batohu a cítil, jak se mu srdce svírá, 
aby ochránilo něco tak niterného. „Proč?“

„Protože jsem z tebe zvědavost sama. A o vojákovi se 
dá říct hodně podle toho, co si s sebou nese do boje.“

„Ale já nejsem voják. Jen chci jít domů.“
„Skutečně? Protože mně to připadá, jako že jdeš 

za něco bojovat na místo, kde zuří válka. Ale ať je po tvém 
– nejsi voják. Podmínka dvě platí: až se tě zeptám, povíš 
mi, proč sis s sebou vzal ten náramek. Proč zrovna ten. 
Pravdu – to je moje pravidlo. Souhlasíš?“

Petr přikývl. V pravé noze mu pulzovalo, levá ho bolela 
od nezvyklého zatížení, tričko měl námahou propocené ze 
sta metrů belhání od stodoly. Ale pořád stál. „A číslo tři?“
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„S něčím mi pomůžeš. Vidím, jak se tváříš. Nemusíš 
mít obavy – je to jen věc, která vyžaduje druhého člo-
věka, to je celé. Ale teď ti ještě nemůžu říct, co přesně to 
je.“ Zvedla jeho batoh. „A teď dovnitř. Je čas nechat tu 
nohu odpočinout. A taky mám podezření, že jsi trochu 
hladový, pane Ne tak docela uprchlíku, Petře bez pálky.“

Vtom si Petr uvědomil, že umírá hlady. Ale přesto vá-
hal. Otočil se, zadíval se k vrcholkům, které slunce zbarvilo 
do kouřově modré barvy. Tam někde byl Pax. Tak daleko.

Za zády se mu objevila Vola. Petr cítil, jak zvedá ruku 
k jeho rameni a potom ji nechává klesnout zpátky.

„Vím, na co myslíš,“ řekla. „Ale na tu cestu ještě nejsi 
připravený.“

Uvnitř byl srub světlý a voněl po kouři. Vola poklepala 
na borovicový stůl a Petr se k němu posadil. Přes ramena 
mu přehodila deku, odešla a po chvilce se vrátila se sáčkem 
plným ledových kostek. Zvedla mu nohu na židli a sáček 
s ledem uložila na ni. Žínkou mu omyla z ruky krev. Na-
konec mu podala prkénko s bochníkem chleba a nožem.
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Petr ho položil na stůl. „Jak dlouho to bude trvat?“
„To záleží na  tobě.“ Žena ukázala na  chléb. „Co je, 

máš něco i s rukama? Nakrájej ho.“
„Tak jak dlouho?“
„Budeš moct jít, až dokážeš chodit drsným terénem 

o berlích osm hodin denně. Řekla bych tak dva týdny. 
Šest krajíců.“

„Vy to nechápete. To on nepřežije!“
Vola se přikrčila a zadívala se na Petra zblízka. Mrskla 

palcem ke stěně za svými zády. „Číslo jedenáct.“
Petr se otočil. Na stěně byla připínáčkem připevněna 

změť papírových lístků. „Golfský proud proteče slámkou, po-
kud bude slámka vyrovnaná s Golfským proudem a ne s pro-
tiproudy,“ přečetl nahlas z lístku s načmáraným číslem 11. 
„Co to má znamenat?“

„Znamená to: vyrovnej se, chlapče.“
„Vyrovnat se?“
„Srovnej si v hlavě, jak se věci mají, a přijmi je. Máš zlo-

menou nohu. Zůstaneš tak dlouho, dokud neřeknu, že jsi 
připraven. Už jsem ti říkala, že moje svědomí už je napnuté 
k prasknutí. Takže si vyber: zůstaň, dokud ti neřeknu, anebo 
se ihned vrať k dědovi. Chceš si to rozmyslet?“
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„Ne, ale –“
„Tak to přijmi, jasný? A teď nakrájej ten setsakrament-

ský chleba.“
Petr se už už chystal odmlouvat, ale potom zavřel 

pusu. Žádné dva týdny zůstávat nebude, ale poslušnost 
a úslužnost byly momentálně jeho nejjistější volba.

Sklopil hlavu a začal krájet šest tlustých, zarovnaných 
krajíců chleba, zatímco Vola vhodila do  železné pánve 
pořádný kus másla a zažehla pod ním plamen. Aniž by 
se otočila, pokynula k poličce nad kuchyňským pultem. 
„Vyber si něco.“

Po celé délce police jako duha tekutých diamantů zá-
řily zavařovací lahve naskládané ve třech řadách za sebou. 
Petr pročítal velké tiskací nápisy na etiketách: TŘEŠNĚ, 
ŠVESTKY, RAJČATA, BORŮVKY, JABLKA, 
DÝNĚ, HRUŠKY, ZELENÉ FAZOLKY, ŘEPA, 
BROSKVE. Vedle poličky visely copy usušeného čes-
neku a chilli papriček.

„To všechno jste vypěstovala sama?“
Vola, stále zády k němu, přikývla.
„Stromy okolo té kamenné zdi právě kvetou. Co je to 

za stromy?“
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„Ty hned u zdi? Broskvoně.“
Ukázal na sklenici u konce řady. „Broskve,“ řekl. „Pro-

sím, paní.“
Vola otevřela sklenici a podala mu vidličku.
„Ehm… je v nich větvička, nebo co to je.“
Vola sáhla do  sklenice, strčila si dřevnatý kousek 

do pusy, slízla z něj sirup, hodila ho přes rameno do koše 
a protočila oči. „Božíčku. Skořice. Už jez.“ Se strohým 
souhlasným přikývnutím si vzala chléb, který nakrájel. 
„Čedar, nebo ementál?“

„Čedar, myslím.“
Vola se narovnala. „Ty myslíš, chlapče? Ty nevíš?“
Petr pokrčil rameny a  nabodnul na  vidličku kousek 

broskve. Chutnal stejně zlatě a zářivě, jak vypadal.
Zdálo se, že se Vola chystá rozvinout sýrovou otázku 

mnohem víc, ale potom jen stiskla rty, otočila se na dře-
věné noze a vyšla ze zadních dveří. Okamžik nato se vrá-
tila s kusem sýra a beze slova začala smažit v pánvi chleby. 
Petr je slyšel syčet, když je vtiskla do rozpáleného másla.

Prohlížel si srub. Nebyl velký, ale nepřipadal mu ani 
stísněný. Čistými okny do něj proudil dostatek sluneč-
ního světla a zaléval stěny z dřevěných kmenů medovou 
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září. Před kamenným krbem stála dvě modře proužko-
vaná křesla a  mezi nimi sloužila jako stůl velká truhla 
plná knih. V  malých soudcích se ukrývaly lucerničky, 
další visely z trámů.

Na krbové římse byly fotografie, na stěnách několik 
obrázků a  vedle jednoho křesla košík s  vlněnou přízí. 
Otevřenými dveřmi za krbem zahlédl Petr roh postele, 
úhledně zastlané žlutě kostkovaným přehozem. Na ší-
lenou ženskou to byl překvapivě normální domov, ale 
něco mu chybělo. Petr si všiml, jaký tu je klid – vlastně 
až hrobové ticho, kromě ptačího zpěvu zvenčí a másla 
prskajícího v pánvi – ale v  tom to nebylo. Šlo o něco 
jiného. „Jasně,“ řekl, když mu svitlo. „Vy nemáte elek-
třinu.“

Žena otočila sendviče. „Pokud vím, to v  téhle zemi 
není zločin. Aspoň zatím.“

Petr se snažil v  duchu vypočítat, co všechno by mu 
bez elektřiny chybělo, ale bylo toho příliš mnoho. Vylovil 
poslední kousek broskve a vidlička zachrastila o prázd-
nou sklenku. Vola k němu byla stále otočená zády, a tak 
sklenici zvedl a vypil všechen sirup. „Ale počkejte. Kde 
jste tedy vzala led?“
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„Venku na zápraží mám lednici. Je plynová. Tak jako 
sporák a ohřívač vody. Je tu všechno, co potřebuju.“ Po-
ložila na stůl dva modré talíře. Petrovi se nad vůní jídla 
sbíhaly sliny, ale čekal. Cítil, že Vola ještě neskončila.

„Je tu víc než všechno, co potřebuju,“ řekla Vola. „Je 
tu mír.“

„Protože je tu takové ticho?“
„Ne. Protože jsem přesně tam, kde mám být, a dělám 

přesně to, co mám dělat. To je mír. Jez.“
Petr se zakousnul. Sýr byl skrz naskrz horký a tekutý, 

chléb osmažený dozlatova a dokřupava.
Ze zvyku z něj kousek odlomil a chystal se natáhnout 

ruku pod stůl, když si vzpomněl – pod stolem žádný lišák 
není. Uvažoval nad tím, jestli se Paxovi po něm stýská 
stejně jako teď jemu. „Nejste tu osamělá?“

„Vídám lidi. Beu Bookerovou, knihovnici. Roberta 
Johnsona, řidiče autobusu. Mám… vídám lidi.“ Vstala, 
zvedla pánev a nechala z ní sklouznout na jeho talíř další 
chléb. „Jez.“

Petr jedl a přemýšlel o tom, co řekla o míru. Když do-
jedl, olízl si z prstů křupavé drobky. „Co znamená, že dě-
láte přesně to, co máte dělat? Pracujete?“



112

„Ovšemže pracuju! Zahrada má půl akru a sad je dva-
krát takový. Dnes budu sázet fazole a okru. Možná budu 
muset vyměnit těsnění u čerpadla. Tady je pořád co dělat.“

„Ale nechodíte do práce, vydělávat peníze? Jak si ku-
pujete věci? Třeba všechno to nářadí ve stodole? Nebo,“ 
obkroužil rukou srub, „všechno tohle?“

Vola se posadila na kuchyňský pult, nadzvedla dřevě-
nou nohu a zaťukala do ní vařečkou: „Moje země mi platí 
každý měsíc malou almužnu výměnou za moji nohu.“

Upustila vařečku do dřezu a zavrtěla hlavou: „Je to set-
sakramentský obchod – plyne z něj, že moje noha pro ně 
neměla valnou cenu. Kéž by mi to řekli předem, než mě 
poslali pátrat do minového pole. Protože já svou nohu 
měla ráda. Byla to dobrá noha – žádná velká pastva pro 
oči, ale fungovala dobře. Donesla mě jako vítr do ved-
lejšího města, když jsme s Deirdre Callananovou v šesté 
třídě podpálily jejímu tátovi kůlnu, a  další rok skopla 
Henrymu Valentinovi z obličeje úsměv, když se mi po-
kusil sáhnout za zadek. A takhle bych mohla pokračovat. 
Noha je příliš vysoká daň. Každý den, každičký den si 
přeju, abych ji zase měla.“

„A proč si nepořídíte nějakou víc…?“
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Žena znovu natáhla nohu a vyhrnula si nohavici, aby 
byl dřevěný kůl vidět. „Ááá, dali mi protézu, kompliko-
vaná věcička. Vyděsila mě k smrti, vždycky když jsem se 
podívala dolů. A tak jsem si vyrobila vlastní. Je těžší a je 
trochu nemotorná, ale udělala jsem za  války pár straš-
ných věcí. Mám za to, že si zasloužím tahat s sebou něco 
těžkého.“

„Vyhodila jste ji? Tu protézu, vy jste ji prostě vyho-
dila?“ Petr si chtě nechtě musel představovat šokovaný 
výraz v tváři neznámého popeláře.

„Jistě že ne. Nosívám ji. Občas. Teď momentálně je 
na zahradě, má ji strašák. Zdá se, že umí vyděsit k smrti 
nejen mě, ale i vrány.“

Seskočila ze stolu a narazila si na hlavu ošuntělý sla-
mák, jako by se jí těmi řečmi najednou připomněla za-
hrádka. „Do  tmy se vrátím. Záchod je hned tamhle 
za těmi dvěma cedry a v kuchyňce jsou necky. Umyj se. 
Veranda je tvoje. No, vlastně se o ni budeš muset podělit 
s Françoisem. Tu nohu měj zvednutou.“

„Kdo je François?“
Vola krátce vyštěkla smíchem, až to Petra polekalo. 

Kývla hlavou k zadním dveřím, které vedly na zastře-
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šené zápraží. „Určitě už tam zase chrápe, ten starý líný 
zloděj.“ Došla ke dveřím, vyhlédla ven a přikývla. „Jen 
pojď.“

Petr se zvedl ze židle a popadl berle. Vola mu podržela 
dveře a mávla rukou k dřevěné truhle. Na Petra se upíral 
pár očí lemovaných tmavými kruhy. Naklonil hlavu, aby 
lépe viděl, a mýval naklonil tu svou.

„François Villon se jmenuje podle jednoho z nejslav-
nějších zlodějů v dějinách. Ten původní byl kromě zlo-
dějny i básník a byl tak okouzlující, že vždycky když ho 
zatkli, našel se nějaký obdivovatel, co mu zařídil milost.“

Petr se zazubil. Přikrčil se a  prohlížel si medvídka. 
„Hej, čak, čak, čak,“ lákal ho tiše, stejně, jak se vždycky 
ráno vítal s Paxem. Mýval si ho ještě chvíli líně prohlí-
žel, než zřejmě usoudil, že na něm není nic zajímavého, 
žuchnul sebou na zem a zavřel oči.

„Je divoký, nebo ochočený?“
Vola jeho slova odehnala rukou jako komáry. „Nechám 

na verandu otevřeno. Přijde, když se mu zachce, a je to 
dobrý společník. Krmím ho, ale nemusím – je dost tlustý 
sám od sebe. Ohledně kurníku spolu máme dohodu – on 
nechá na pokoji moje slepičky a já mu tu a tam usmažím 
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nějaké to vajíčko. Je to můj společník. To je asi nejlepší 
výraz.“

Ukázala na  trámek nad verandou: „Zítra si můžeš 
udělat pár shybů. Ale dneska se na tu nohu nestav a měj 
ji zvednutou – nejlépe nad úrovní srdce.“ Kývla k  led-
ničce: „Tu a tam si na ni dávej led. Chci srazit ten otok, 
abych to mohla večer zasádrovat. Každých pár hodin si 
namíchej do vody lžíci vrbové kůry na bolest.“

Petr přikývl a vyčerpaně se svalil do houpací sítě zavě-
šené na trámech.

Vola byla už už na odchodu, když se ve dveřích zara-
zila, otočila a prohlížela si ho. Zkřížila si ruce na prsou, 
na tváři nečitelný výraz.

„Co je?“
„Jen mě tak napadlo,“ řekla, „zabydlel ses tady venku 

na zápraží. Co to o tobě říká? Jsi divoký, nebo ochočený?“
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Když se Pax probudil, bylo už pozdě odpoledne.  
 Bolest, která mu poslední dny křečovitě svírala bři-

cho, se zhoršila, a když se pokusil vstát, ztratil na oka-
mžik rovnováhu a svaly se mu roztřásly.

Hledal v nich nějaké zranění s pocitem odtažité zvě-
davosti. Jednou když byl nemocný, donutil ho chlapec 
spolknout nějakou pilulku. Smysly mu po  ní otupěly 
a reakce se zpomalily. Teď se cítil stejně.

Ulehl na chladnou zem a přihlížel, jak dole pod ním 
Šedák a jeho družka vstali z míst, kde odpočívali, prově-

13
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třili vzduch, ulevili si a vyrazili za potravou. Z nory vedle 
Paxe se vynořila Liška, zastavila jen na chvíli, aby nařídila 
bratrovi zůstat na místě, a rovněž odklusala na lov.

V den, kdy se svým chlapcem nasedl do auta, vycítil Pax 
napětí a odmítl svou ranní potravu, a tak jedl naposledy 
před celými třemi dny. Přestože smrt nikdy neviděl, chápal, 
že ho čeká, pokud si nenajde něco k jídlu. To pomyšlení 
v něm nevyvolalo žádný pocit naléhavosti a po chvíli ode-
znělo. Zato to další – že musí nalézt svého chlapce a vidět 
ho v bezpečí – ho donutilo znovu vstát. Musel se zapřít 
nejdříve o přední nohy, než se dokázal zvednout v bocích.

Na  okamžik se mu v  hlavě vyjasnilo. Minul nory, 
o které se dělili Liška se Skrčkem. Zavětřil skrýše zvěře 
ukryté v měkké hlíně, byly však označené silným varov-
ným pachem, a  tak se neodvážil začít hrabat. O  kou-
sek dál narazil na pár okousaných koster ponechaných 
k  očištění podřadným mrchožroutům. Pax šťouchl no-
sem do mršiny. Jediné nepatrné zbytky masa zůstaly ko-
lem křečkova ocasu. Bylo příliš zkažené a  chrupavčité 
i pro vrány a hemžilo se červy.

Pax sklonil ke zbytkům hlavu. Otevřel tlamu, ale pach 
byl tak silný, že ho odradil. Tohle nebyla potrava.
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Odklopýtal několik kroků zpět, zavrtal čenich do ze-
lené skvrny čerstvého jetele a okousal jeho výhonky, aby 
si očistil citlivé nozdry od odporného puchu. Polkl a za-
čal váhavě jíst. Samotný akt jedení byl pro jeho scvrklé 
břicho útěchou, třebaže falešnou – jetel mu sílu nedodá. 
Sotva pozřel několik soust, myšlenka v hlavě znovu zprů-
zračněla: musí nalézt svého chlapce.

V tu chvíli uslyšel, jak se v trávě něco hnulo. Než jeho 
zpomalené smysly stihly zareagovat, pocítil na  zádech 
náraz bystré síly.

Skrček si po  Paxovi hravě poskočil a  vyjekl radostí 
z  úspěšného přepadení. Když se ho Pax nesnažil se-
třást, Skrček ho začal zkoumat. Zatímco ho menší lišák 
očichával a olizoval, Pax nehybně ležel, příliš vyčerpaný, 
než aby plýtval energií na jeho odhánění.

Nemocný?
Pax zavřel oči před klesajícími slunečními paprsky 

a neodpověděl.
Skrček odskákal pryč a po pár minutách se vrátil s tlu-

stou žížalou v tlamě. Upustil ji Paxovi k nohám.
Pax se odtáhl, ale dřívější myšlenky se znovu vynořily 

na povrch. Musí nalézt svého chlapce. Může se vyhnout 
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smrti, když se nají. Pax sebral žížalu a zakousl se do ní. 
Nebyl zvyklý na chuť živého masa. Zvedl se mu žaludek 
a odvrátil se.

Skrček vyhrabal ze země další žížalu a upustil ji před 
Paxe, ten však tentokrát vstal a udělal několik kroků, než 
se svalil zpátky na zem.

Skrček ho následoval a šťouchl do něj čumákem. Jez.
Pax ze sebe vydoloval tolik dominance, kolik jen do-

kázal. Odejdi.
Mladší lišák staršího chvilku pozoroval, nato se oto-

čil a odklusal trávou pryč. Pax si s úlevou položil hlavu 
na tlapky. Neměl teď dost síly na vzdor. Skrček se však 
po pár okamžicích vrátil znovu a tentokrát nesl v tlamě 
cosi kulatého. Upustil svůj dar, a ten se rozlomil.

Vejce. Jeho vůně v  něm vyvolala silnou vzpomínku. 
Jednou, když byl ještě velmi mladý, nalezl Pax při prů-
zkumu kuchyňské linky svých lidí jakousi tvrdou bílou 
kouli. Máchl po  ní tlapkou v  domnění, že je to jedna 
z  chlapcových hraček. Skutálela se ke  kraji a  spadla 
na zem, kde se rozlomila a odhalila své lahodné tajemství.

Petrův otec přišel, když vylizoval poslední kapičky, 
a plesknutím ho odehnal. V boku ho píchlo z té rány, ale 
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vejce za to stálo. Od té doby Pax vyrážel na průzkumné 
výpravy na kuchyňskou linku, vždycky když zůstal doma 
sám, a hledal další. Tu a tam se mu poštěstilo.

Křepelčí vejce, které přinesl Skrček, bylo menší, kro-
penatou skořápku zdobila stébla suché trávy, a proti těm, 
která jedli jeho lidé, silněji vonělo po zvěři. Ale nebylo 
pochyb, že je to ono: vejce.

Pax vstal. Skrček ustoupil, aby umožnil Paxovi zhlt-
nout tu zlatavou pochoutku. Vylízal ji z trávy do poslední 
kapičky a potom zvedl zrak, dychtivý projevit mladému 
lišákovi svůj vděk.

Skrček byl tentam, ale za chvilku se vrátil a v  tlamě 
opatrně držel další dvě vajíčka. Pax je rychle zhltal. Skr-
ček odešel a vrátil se ještě dvakrát. Pax jedl a jedl, až na-
konec, scvrknuté břicho naplněné sedmi vajíčky, se svalil 
na písčitou plošinku před norami a zavřel oči.

Skrček si vyskočil na uzlovitý kořen nad norami. Na-
přímil se v celé své výšce. A zatímco Pax pokojně spal, 
střapatý malý dareba nad ním držel stráž.
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Petr poznal Voliny kroky – tvrdé dřevěné údery stří-
dané měkčími kročejemi podrážek – a rychle vrátil 

polena do koše na dřevo. Opřel se o dveře srubu a díval 
se, jak Vola pumpuje vodu do kuchyňského dřezu.

„Nechals tu nohu odpočívat?“
„Docela jo.“ Ve skutečnosti šel nejmíň tucetkrát dě-

lat na  trámku shyby a půl hodiny zvedal těžká polena. 
Paže měl namožené a noha hodně bolela, kdykoli nebyla 
zvednutá, ale on zkrátka nedokázal jen tak ležet a nic ne-
dělat s vědomím, že někde v dálce na něj čeká Pax.

14
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Aniž by se k němu otočila, začala si Vola mydlit ruce. 
„Napsals ten vzkaz?“

Petr si přitáhl berle k bokům. Začínal se cítit jistěji, 
když je měl v podpaží. „Napsal, ale –“

„Žádné ale. Budeš mu psát jednou týdně. Ten řidič 
autobusu, o kterém jsem ti říkala, Robert Johnson – po-
žádala jsem ho, aby dopisy posílal z různých míst na své 
trase. První podmínka, pamatuješ?“

Petr se pokusil prudce otočit, zakolísal, ale narovnal se. 
Zkusil další otočku – byla plynulejší.

„Slyšíš?“
„Dobře.“
„Fajn.“ Vola pověsila utěrku na věšák, došla ke krbu 

a začala trhat na mřížku kusy novinového papíru. „Takže 
přejdeme k  druhé podmínce. Ten magický amulet, co 
máš s sebou. Hádám, že patřil tvojí matce. Proč ho s se-
bou máš? Proč právě tenhle náramek?“

Petr okamžitě cítil, jak mu celé tělo tuhne, jako 
vždycky, když se ho někdo zeptal na  matku – jako by 
muselo nejdříve strnout, aby se mohl vůbec rozhodnout, 
jestli je v pořádku o ní s někým mluvit. S cizími lidmi 
obvykle nebylo, proto ho velmi překvapilo, když se jeho 
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dlaně na rukojetích berlí trochu uvolnily a hrdlo mu po-
volilo.

„Pořád ho nosila. Zvedala ruku, abych si s ním mohl 
hrát, když jsem byl malý. Nepamatuju si to, ale viděl 
jsem fotku. Ale pamatuju si, jak mi o  tom vyprávěla. 
O tom kouzlu, myslím. Je to fénix. To je úplně zvláštní 
pták. Je rudý a  zlatý a  purpurový, jako když vychází 
slunce, a –“

„Vstává z popela. Vím, co je fénix.“
„Správně. Ale ze svého vlastního popela. To je to, co 

bylo podle mámy důležité.“
„Z vlastního popela?“
„Když se k  smrti unaví, postaví si hnízdo vysoko 

ve větvích, pryč od všeho.“ Petr se zarazil. Najednou mu 
připadalo, že Volin srub je jako hnízdo. Otočil se na ber-
lích a  rozhlédl se. Ano. Tajné, chráněné hnízdo obklo-
pené stromovím. Pryč od všeho.

Otočil se zpátky k Vole, která stavěla v krbu hraničku 
třísek. Doufal, že neumí číst myšlenky. „Takže fénix si 
naplní hnízdo tím, co má nejradši – v  tom příběhu je 
to myrha a skořice, myslím. Hnízdo pak vzplane a po-
hřbí ptákovo staré tělo. A z popela jeho starého těla po-
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vstane nový fénix. To se mamince moc líbilo. Říkala, že 
ať se věci mají sebehůř, vždycky můžeme znovu povstat 
z popela.“

Vola neodpovídala. Přiložila k natrhanému papíru zá-
palku a dívala se, jak začíná hořet. Ve světle čerstvých pla-
menů vypadala její tvář pochmurně. Přihodila do ohně 
dvě polínka a potom přidala ještě třetí. „Běž si ty berle 
vyzkoušet ven, dokud je ještě trochu světlo,“ řekla, aniž 
by zvedla zrak.

Petr otevřel přední dveře a vyšel ven. Byl rád, že může 
odejít. Neměl ponětí, co řekl špatně. Když člověk žije 
v lesích úplně sám, nejspíš prostě začne být divný. Měla 
však pravdu v  tom, že musí trénovat venku. Ztratil už 
celý den, celý den! Možná bude potřebovat nějaký čas, 
aby se naučil chodit a  jeho noha se trochu zahojila, ale 
rozhodně odejde, jakmile to půjde.

Opustil rovný, čistý dvorek a zamířil dál, kde byl ne-
rovný povrch protkaný kořeny a křovím. Obejít srub ko-
lem dokola mu trvalo mučivě dlouho. Druhé kolečko 
bylo o něco rychlejší, a při pátém už se cítil téměř po-
hodlně, když se však vracel zpátky dovnitř, byl zmáčený 
potem.
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Srub byl tichý až na jemné praskání ohně. Vola seděla 
v křesle a šila cosi žlutého. Zdejší klid a ticho a způsob, 
jakým zapadající slunce naplňovalo srub mírem, jako by 
snad na světě bylo všechno v pořádku, Petrovi náhle při-
padaly jako výsměch.

Vždyť na světě nebylo nic v pořádku – uplynul další 
den, kdy je Pax tam někde úplně sám. Přijde další noc, 
kdy mu bude zima. A nejspíš má také hlad a strach. A co 
když nenašel vodu?

Petr se vrávoravě zhoupl přes místnost. V půli kroku 
zavadil jednou berlí o koberec a musel zabodnout dru-
hou do stěny, aby nesrazil na zem jednu z luceren.

„Kratší kroky. Za chvíli tomu přijdeš na kloub.“
„Za chvíli? Můj lišák bude za chvíli mrtvý.“ Odložil 

berle a svalil se na židli u jídelního stolu. „O co tu vlastně 
jde? Jak to celé má fungovat?“

Vola odložila šití: „Vypadám snad jako křišťálová 
koule?“ Vyšla ven na zápraží a vrátila se se sáčkem ledu; 
zvedla Petrovi nohu na druhou židli a položila na ni led. 
„Neumím ti odpovědět na všechno.“

Pohled na vlastní nepoužitelnou nohu mu připomněl, 
co všechno teď nemůže dělat. Odvrátil zrak. „Proč ne? 
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Nemáte být moudrá a tak? Když tu žijete jen tak sama 
s těmi… se všemi těmi,“ ukázal palcem ke změti lístečků 
na  stěně za  zády, „filosofickými sázenkami? Máte být 
moudrá, když nic jiného, nebo ne? Nebo aspoň umět ča-
rovat nebo tak něco.“

Petr se sám nepoznával, jak byl na tu ženu drzý. Měl 
pocit, jako by v  něm došlo ke  zkratu – jako by z  něj 
všechny impulzy vyletovaly rovnou, aniž by nejdříve pro-
šly mozkem. Ale už zase nebyl tam, kde měl být, a jeho 
noha byla v takovém stavu, že ho tam nedonese, a Pax byl 
někde v dálce a sám.

Vola vytáhla ze skříňky kbelík a postavila ho do dřezu. 
„Filosofické sázenky.“ Uraženě vypadala jen trochu. 
„Mám dost starostí s vlastním životem. Neumím ti od-
povědět na všechno.“

„A  kdo teda? A  neříkejte, že můj otec, protože ten 
je touhle dobou trochu ze hry.“ A  protože tohle všechno 
způsobil. Petr sevřel čelist proti dalším slovům a donu-
til se dýchat pomalu a  zhluboka. Neměl vztek. Byl jen 
rozčarovaný. Každý by byl. V očích ho zaštípala hrozba 
slz – co to s ním poslední dobou je? – a Petr pevně sevřel 
oční víčka.
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Vola k němu udělala krok, ale potom jako by si to roz-
myslela. Vrátila se a opřela se o kuchyňský pult. „Ty máš 
vztek,“ řekla prostě, jako by oznámila, že má tmavé vlasy 
nebo že slunce zapadá.

„Já nemám vztek.“ Donutil se rozevřít pěsti a napo-
čítat deset pomalých nádechů, bojuje se svými pocity 
stejně jako pokaždé. Protože co když je jako jeho otec, co 
když je plný toho hrozivého vzteku, toho, co nepřetržitě 
vřel pod povrchem, co mohl kdykoli překypět a poranit 
všechny, kdo se ocitli kolem? Omluvy, které přišly potom, 
nemohly nikdy napravit, co způsobil.

Semkl oči proti slzám, které se zase draly na svět. „Já 
nemám vztek. Jenže já si to nevybral. Nevybral jsem si, že 
bude válka. Nevybral jsem si, že se táta přidá k armádě. 
Nevybral jsem si, že odejdu z domova. Nevybral jsem si, 
že půjdu k dědovi. A rozhodně jsem si nevybral, že opus-
tím zvíře, o které jsem se pět let staral.“

„Jsi dítě. Nedostáváš moc často na vybranou. Já bych 
taky měla vztek. Setsakramentský vztek.“

„Říkal jsem vám, že nemám vztek!“ Petr spolkl vzlyk, 
který z něj vyšel jako pokřivené zasmání. Zase v něm na-
stal zkrat. „A vy jste do toho slova úplně zamilovaná, víte.“
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„O čem to mluvíš, chlapče?“
„Setsakramentský. Co to je – kletba? Jste zamilovaná 

do slova setsakramentský.“ Jeho elektroinstalace teď byla 
nadobro usmažená. „Kdybychom byli ve druhé třídě, řekl 
bych vám, že jste do toho slova tak zamilovaná, že byste 
se za něj měla vdát!“

Zavřeštěla smíchy v hlučném vraním zakrákání. „Ale 
ty máš pravdu!“ řekla. „Měla bych si kleknout na jedno 
setsakramentské rozmlácené koleno a  požádat to slovo, 
aby si mě vzalo!“

„To byste měla,“ přikyvoval Petr, který už neměl da-
leko k hysterii. „Měla byste mu nasadit setsakramentský 
prsten na jeho setsakramentský prst!“ Otřel si dlaní tváře 
a  díval se, jak Vola přichází a  usazuje se na  židli proti 
němu.

„Můj děd klel ve svém rodném dialektu. Babičku to 
přivádělo k šílenství, protože tomu nerozuměla. Ale ona 
si zase zpívala italsky, když vařila, takže…“ Vola zvedla 
prst a  pohladila svázaná pírka na  krku. „Jsem hodně 
po nich,“ dodala tiše.

A potom na chvíli umlkla s očima upřenýma do jeho. 
V tom tichu měl Petr pocit, že si říkají něco důležitého. 
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Něco o dlouhém, tmavém tunelu, který jako by se kolem 
něj stahoval.

„Počítal jsem, že Paxe najdu do týdne, možná deseti 
dnů.“ Sklopil oči k botě. „A teď…“

„Pax? Tak se jmenuje? To znamená ‚mír‘, víš?“
Petr to věděl – říkala mu to spousta lidí. „Ale proto 

jsem mu to jméno nedal. První den, když jsem ho při-
nesl domů, jsem ho na  chvilku nechal samotného, jen 
na chvilku, abych mu došel pro něco k jídlu. Když jsem se 
vrátil, nemohl jsem ho najít – zalezl mi do batohu a usnul 
tam. A na štítku toho batohu bylo vyšité slovo ‚Paxton‘. 
Bylo mi sedm a řekl jsem si, ‚Paxton‘, to je pěkné jméno. 
Mělo v sobě X, jako ve slově lišák, ‚fox‘, víte? Ale teď…“

„Ale teď co?“
„Ale teď je úplně sám – kvůli válce. Opustil jsem ho 

kvůli válce. Válce, ne míru. Jak se tomu říká? Ironie? Pro-
stě, teď je to příšerné jméno. Nejspíš umře – jen kvůli 
válce.“

„Možná ano, možná ne. Může to přežít. Je jaro. 
Spousta potravy, myslím.“

Petr zavrtěl hlavou. „Lišky učí svá mláďata lovit, když 
je jim asi osm týdnů. Našel jsem ho o hodně dřív – byly 
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mu možná dva týdny, říkal veterinář. Mohl by proběh-
nout kolem tuctu myší posazených na talířcích, a nejspíš 
by je nechytil. Nikdy nejedl nic než granule a zbytky, co 
jsem ho nechával krást.“

„Jaké zbytky? Co našel doma?“
Petr pokrčil rameny. „Úplně šílí po arašídovém másle. 

Má rád hot dogy. Miluje vajíčka. Pokud nenarazí na něčí 
piknik, umře hlady. Asi najde vodu, doufám, a zřejmě vy-
drží tak týden bez jídla, ale potom…“

Petr ukryl obličej do dlaní. „Já to dopustil. Nic z toho 
jsem si nevybral, ale ani jsem proti tomu nebojoval. Ne-
vím, proč jsem proti tomu nebojoval.“

Samozřejmě že to věděl. Když jeho otec poprvé vydal 
rozkaz ohledně Paxe, Petr se zatvrdil a prohlásil: „Ne. To 
neudělám.“ Ale otcovy oči zaplály tím vznětlivým, třaska-
vým vztekem a jeho pěst sebou trhla vzhůru a zastavila jen 
zlomek vteřiny předtím, než by narazila do Petrovy tváře, 
gesto dost hrozivé na to, aby Pax začal ostražitě vrčet.

Také Petrovy pěsti byly rázem v pozoru a zuřivý hněv, 
jejž k otci pocítil, ho vyděsil víc než sama jeho výhrůžka.

Teď se mu v  duchu vybavila dědova slova – jablka 
u nás nepadají daleko od  stromu – a  znovu se ho zmoc-
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nila nevolnost a strach. Sklopil zrak k ošoupanému stolu 
z  borového dřeva, aby skryl znamení hanby, které cítil 
hořet na svých tvářích.

Vola se natáhla a položila mu obě dlaně na temeno 
hlavy. Petr strnul. Kromě příležitostného poplácání ra-
mene od otce nebo šťouchance od jednoho z kamarádů 
se ho od maminčiny smrti nikdo nedotkl. Vola se za-
razila, jako by věděla, že potřebuje čas. Potom pevně 
stiskla.

„No, to už je pryč,“ řekla. „Že ano.“
Vstala. „Neumím ti odpovědět na  všechno, chlapče, 

ale jednu věc o tobě vím jistě. Potřebuješ jídlo – spoustu 
jídla. Je ti dvanáct, spal jsi venku v zimě a máš zlomenou 
kost, která musí srůst. Teď ti na ni udělám sádru. Potom 
začnu vařit a ty začneš jíst, a ani jeden z nás nepřestane, 
dokud sám neřekneš. Je to jasné?“

Petr náhle cítil, jak se mu břicho proměnilo v kručící 
hladový kráter. „Ano, paní, je to jasné.“

Vola se prohrábla ve skříňce pod dřezem a vylovila sá-
ček sádry. Petr se díval, jak ji odsypává do kbelíku a při-
dává k  ní trochu vody. Potom přinesla tu věc, kterou 
předtím šila. „Nohu nahoru.“
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Vola mu strčila pod koleno polštářek a natáhla mu přes 
nohu prošívaný rukáv jako ponožku s otevřenou špičkou.

Petr poznal žlutě kostkovanou tkaninu. Ujistil se po-
hledem do ložnice. „Vy jste si rozstříhala přehoz?“

„Vyrobím si jiný. Teď potřebuješ vycpávku.“ Popadla 
další kousek přehozu a utrhla z něj vatování, nato natr-
hala žlutou tkaninu na proužky a  ty ponořila do sádry. 
„Drž nohu v pravém úhlu.“ Začala mu ovinovat proužky 
kolem a kolem celé nohy a kotníku až do půli holeně. 
Když tak vyrobila mohutnou botu, pokryla ji další vrst-
vou sádry. „Nehýbej se. Ani prsty.“

Vola vyšla na  zápraží a  vrátila se s  plnýma rukama. 
Postavila na hořáky dvě železné pánve, do každé hodila 
kus másla a zažehla oheň. Vyklepla do žluté misky dvě 
vajíčka a začala do nich zašlehávat mléko a kukuřičnou 
mouku.

Petra pošimral v  nose chladný větřík vonící obráce-
nou zemí a rozpáleným máslem. Podíval se na masivní 
schnoucí sádrovou botu, ve  které se bezpečně ukrývala 
jeho noha zabalená v něčem, co byl ještě před chvílí Vo-
lin přehoz přes postel. „Omlouvám se. Za to, jak jsem se 
choval.“ Otočil hlavu ke stěně s kartičkami.
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„Moje filosofické sázenky,“ přikývla. „Petře bez pálky, 
to jsou jen věci, u kterých jsem zjistila, že na světě platí. 
Univerzální pravdy. Nejdůležitější jsou ty, které platí 
o mně. Ty si schovávám jinde, v bezpečí.“

„Jak to?“
„Jak to, že jsou to ty nejdůležitější, nebo jak to, že si je 

schovávám v bezpečí?“
Petr pokrčil rameny. Ani jedno. Obojí. Zaklonil se 

na židli a čekal.
Vola se na něj podívala, ukrojila plátek šunky a položila 

ho vidličkou do jedné z rozpálených pánví. Nabrala tři na-
běračky těsta, nalila je do druhé pánve, kde začaly vesele 
prskat, a odložila misku. „Budu ti vyprávět jeden příběh.

Když jsem odešla ze služby, nepamatovala jsem si 
o sobě jedinou pravdivou věc. To s člověkem udělá vý-
cvik. Žádné osobnosti, jen součástky, které se dají zasadit 
do jejich mašinerie.

První den v  civilu jsem byla ztracená. Ztracená. Šla 
jsem do  samoobsluhy, zírala na  všechny ty možnosti 
a uvažovala o tom, pro koho to jídlo vlastně nakupuju. 
Co tomu cizímu člověku naplní hladové břicho? Polévka 
nebo koláč? Fazole nebo chléb? V  uličce se zeleninou 
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jsem se zhroutila, protože jsem si nepamatovala jedinou 
věc o sobě.“

Vola se odmlčela, oči zavřené.
„Co se stalo?“ pobídl ji Petr po chvíli.
„Co se stalo?“
„V tom krámu. Co se stalo v tom krámu?“
„Aha.“ Obrátila se zpátky ke sporáku a otočila kuku-

řičné placky. „Arašídové máslo.“
„Stalo se arašídové máslo?“
Vola vyhodila ruce do  vzduchu. „Stalo se arašídové 

máslo. A já byla šťastná, že se stalo. Ležela jsem na pod-
laze samoobsluhy – bylo tam špinavé červenobíle kost-
kované linoleum, to nikdy nezapomenu – a  brečela. 
A  věděla jsem, že nevstanu, dokud si nevzpomenu, co 
za jídlo mám ráda.“

Vola naskládala kukuřičné placky na modrý talíř a po-
tom se zarazila. Petra napadlo, že se ve  vzpomínkách 
vrátila na podlahu toho krámu. Byl rád, že u  toho ne-
byl – dospělá žena vzlykající na špinavé podlaze samo-
obsluhy. Šílená ženská, které chybí jedna noha. Najednou 
cítil touhu ji chránit a doufal za ni, že se jí nikdo nesmál, 
že z toho všeho vyvázla v pořádku. „A…“
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„Jo. A nakonec jsem si vzpomněla. Vzpomněla jsem 
si, co mi řekla babička – že když jsem poprvé snědla 
sendvič s arašídovým máslem, chtěla jsem každý den je-
den. A tak jsem vstala z té podlahy a koupila si arašídové 
máslo a chléb. Naplnila jsem si košík arašídovým más-
lem a chlebem, protože jsem se zařekla, že se tam nevrá-
tím, dokud nebudu vědět jistě, co ještě mám k jídlu ráda. 
A měla jsem strach, že to bude trvat dlouho.“

Nechala na  talíř sklouznout šunku, přidala lžíci jab-
lečného pyré a postavila před něj talíř a bílý džbánek ja-
vorového sirupu. „Jez.“

Petr si nalil na talíř sirup a naložil si plnou vidličku. 
Kukuřičná mouka byla hrubá a  křupavá; šunka jemná 
a  slaná v kontrastu se sladkým sirupem. Ať vzpomínal, 
jak vzpomínal, bylo to to nejlahodnější jídlo, které kdy 
jedl.

„A trvalo?“ zeptal se, když vyjedl půl talíře. „Trvalo to 
dlouho, než jste si vzpomněla na další věci?“

Vola zmáčkla schnoucí sádru prstem. „Už bude skoro 
tvrdá. Vydrž ještě chvilku v klidu.“ Vrátila se ke sporáku, 
ukrojila další plátek šunky a nalila do pánve další těsto. 
„Trvalo. Všichni kolem mě tomu říkali PTSP, posttrau-
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matická stresová porucha – z toho, že jsem byla ve válce. 
A měli pravdu, že jsem byla nemocná. Ale věděla jsem, 
že nešlo úplně tak o to, že jsem byla ve válce. Šlo o to, že 
jsem v té válce zapomněla všechno, co jsem o sobě kdy 
věděla. Posttraumatické zapomnění, kdo jsem, to byla 
moje nemoc.

Můj dědeček byl v  té době v  pečovatelském domě 
a umíral. Jela jsem k němu domů – i já jsem tam bývala 
doma, prarodiče mě tam pár let vychovávali – abych to 
tam vyklidila.

Byl konec léta. Sad byla zanedbaná džungle, ale ze 
stromů ještě viselo pár broskví. A to byla druhá šťastná 
věc, která mě potkala, hned po  tom arašídovém másle. 
Protože jsem si najednou vzpomněla: Bože můj, jak já 
měla ráda tyhle broskve. Jako malá jsem se po  nocích 
tajně plížila ven, abych si je natrhala. Kolem pableskovaly 
světlušky a cvrkali cvrčci, já se natáhla do trávy pod těmi 
stromy, hromadu broskví na břiše, a cpala jsem se jimi, až 
mi tekla broskvová šťáva do uší.

Vybavilo se mi to tak jasně. Cítila jsem vůni té vzpo-
mínky, slyšela jsem ji a v puse jsem cítila její chuť. Ale 
nemohla jsem přijít na to, jak by ta holčička mohla být 
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ten samý člověk, co si na sebe navlékl uniformu, popadl 
zbraň a  začal dělat věci, co jsem ve  válce dělala. A  tak 
jsem se natáhla, utrhla si jednu tu broskev, lehla si na záda 
do trávy a zakousla se a… a bylo to. Našla jsem další malý 
kousek pravdy o svém starém já.“

Přinesla pánev, naskládala mu na prázdný talíř další 
placky a šunku a vrátila se zpátky ke sporáku.

„To stačí,“ řekl Petr.
„Stačí? No, to už je stejně konec.“
„Ne, myslel jsem, že jídla už mám dost. Děkuju.“ Petr 

znovu zatoužil, aby pod stolem byl jeho lišák. Znovu ho 
napadlo, jestli má Pax hlad. A nato se objevil ten zvláštní 
pocit, že nemá – že aspoň dnes večer má Pax plné bříško. 
„A co bylo pak?“ zeptal se, když si naložil další plnou vi-
dličku. „Už vám bylo dobře?“

Vola odložila pánev do dřezu a posadila se ke  stolu 
proti Petrovi. „Pro koho je nejdůležitější jídlo? To je 
přece podružnost. Byla jsem tak ztracená, že jsem potře-
bovala zjistit všechnu pravdu o sobě. Od těch malých věcí 
až po tu ze všech největší: v co ve svém jádru věřím?“

Petr měl dojem, že ví, co bude následovat. „Jako válka. 
Teď jste proti válce, viďte?“
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Vola si propletla prsty pod bradou. „To je zamotaná 
věc. Jsem pro to, říkat o válce pravdu. Pravdu o tom, co 
stojí. Lidi by měli říkat pravdu o tom, co válka stojí. Ale 
trvalo mi dlouho, než jsem k tomu došla.“ Zaklonila se. 
„A  to byla jen jedna věc z mnoha. Musela jsem znovu 
přijít na to, co všechno mi připadá dobré a co špatné. Ale 
nemohla jsem – svět mi připadal tak hlučný, že jsem se 
neslyšela přemýšlet. A  tak jsem se přestěhovala do dě-
dečkova domu. Rozhodla jsem se zůstat, dokud zase ne-
budu vědět, kým jsem.“

Petr pohleděl na  broskvové kompoty na  poličce 
a  vzpomněl si na  rozkvetlé stromy v  sadě. „A  jste tady 
doteď,“ řekl. „Tohle je jeho dům, viďte?“
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Mlhu svítání propalovalo slunce. Dva lišáci byli 
na cestě už několik hodin, ale Šedák byl pomalý 

a  často odpočíval, takže dorazili teprve do údolní kot-
liny. Pax většinu času kráčel staršímu lišákovi zdvořile 
po boku, jen tu a tam se neudržel a vyrazil plnou rych-
lostí na několik dlouhých velkolepých minut, než se ob-
loukem vrátil zase zpátky.

Ještě nikdy neběžel, ne doopravdy. Uháněl kolem hra-
nic výběhu nebo přes dvorek, ale tenhle běh byl docela 
jiný: hladké oválné tlapky, teď už zcela zahojené, se do-

15
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týkaly země jen na  okamžik odrazu, a  on zatím cválal 
rychleji a rychleji přes rozlehlé lány trav.

Včerejší večeře mu zbystřila smysly a posílila svaly, ale va-
jíčka už byla pryč a vůně údolí vyhřívaného sluncem v něm 
probudila hlad. Kde jsou lidé, tam bude i jídlo. Jak daleko?

Dva dny cesty. Šedák mu popsal místo šedých ka-
menných zdí, kde země ohraničená řekou voněla slabě 
dehtem a konopím. Dorazíme tam se soumrakem. Lidská 
obydlí jsou o den cesty dál.

Pax si na lidská obydlí nevzpomínal. Nepamatoval si 
řeku. Ze svého domova si pamatoval obrys dveří. Pama-
toval si duby lemující dům, zarostlé pozůstatky květinové 
zahrady, kam nikdy nesměl vstoupit, zvuky silnice. Cítil, 
že dál po cestě žijí další lidé, ale nikdy se s nimi nesetkal. 
Ty vzpomínky pozvolna bledly, tak jako vzpomínka, že 
byl zavřený v kleci. Už si nemohl vzpomenout, jak vypa-
dalo nebe skrz šestiúhelníky pletiva.

Pamatoval si však svého chlapce. Jeho oříškové oči se 
zvláštně kulatými zornicemi; to, jak je Petr přivíral, jak 
zakláněl hlavu a  vydával podivné vyštěknutí, když měl 
z něčeho radost. Jeho slanou šíji, která voněla někdy po-
tem a  někdy mýdlem. Jeho ruce, stále v  pohybu, které 
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voněly po čokoládě, již Pax tak miloval, a páchly po kůži 
velké rukavice, kterou neměl rád.

Jak oba lišáci pokračovali v cestě, Pax uvažoval o há-
dance toho druhého pachu svého chlapce – toho skrytého. 
Připomínal něco mezi žalem a touhou, a pramenil z jakési 
hluboké bolesti nad něčím, co Pax nedokázal odhalit.

Někdy, v noře chlapcova pokoje, byl ten žalostně tou-
žebný pach tak silný, že přehlušil všechno ostatní, ale 
chlapec se přesto nepohnul, aby šel získat to, po čem tak 
urputně toužil, ať to bylo cokoli. Kdykoli Pax tu vůni za-
chytil, všeho nechal a utíkal za Petrem, jen aby ho na-
šel nataženého v  posteli, v  rukou sevřené věci, které si 
schovával ve spodní zásuvce psacího stolu, tvář staženou 
do hlubokých brázd. Pax strkal Petrovi nos do  rukávu, 
hrabal drápky po  závěsech, předstíral, že ztrácí rovno-
váhu a padá na zem – cokoli, aby svého chlapce přiměl 
ke  hře. Když však síla žalostně toužebného pachu do-
sáhla vrcholu, žádný z jeho triků nezabíral. V ty dny ně-
kdy Petr vyháněl Paxe ven a zavíral za sebou dveře.

Při té vzpomínce Pax znovu pocítil nutkání běžet, ale 
ne pro čirou radost. Tahle válka, co přichází – jsi si jistý, 
že zničí všechno, co jí bude stát v cestě? I mladé?
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Všechno. Všechno vyhladí.
Pax Šedáka pošťouchl, uctivě, ale naléhavě. Musejí si 

pospíšit. Starší lišák si mladšího chvíli prohlížel a potom se 
dal do klusu. Přešli mokřinatý okraj údolí a začali stoupat 
na skalnaté útesy, tentokrát úzce semknutí bok po boku.

Na  vrcholu svahu se oba lišáci zastavili. Šedák těžce 
oddechoval. Před nimi se tyčily vysoké borovice s přísli-
bem dlouhých, chladných jezírek stínu. Zdejší značky však 
byly silné; v tomto teritoriu lovil vyzývatel a jeho pach nesl 
stopu hrozby. A téměř okamžitě se země zachvěla lehoun-
kým staccatem blížících se kročejů. Pax a Šedák se stačili 
sotva přikrčit, když se z podrostu vyřítil zlatohnědý lišák, 
pysky hrozivě nakrčené, ocas mrskající jako bič.

Pax se obranně stáhl do  sebe, ale Šedák k  lišákovi 
klidně přistoupil s tělem shrbeným na znamení míru. Jen 
procházíme.

Vyzývatel však jeho pokojné přivítání ignoroval a sko-
čil, tvrdě zasáhl starého lišáka do boku, přitlačil ho k zemi 
a zabořil tesáky do Šedákova tenkého hrdla.

Při Šedákově bolestném výkřiku se Paxovi naježily 
chlupy a rozbušilo srdce. Svaly mu náhle pulzovaly zuři-
vostí, kterou dosud poznal pouze jednou: v počátcích jeho 
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života s lidmi vztáhl otec na chlapce ruku. Pax bez rozmýš-
lení vyrazil a zběsile zabořil drobné štěněcí zoubky do no-
havice mužových kalhot. Nyní, právě jako tehdy, se mu záda 
nahrbila a hluboko v hrdle mu zaburácelo temné vrčení.

Vyzývatel se překvapeně otočil a  Pax se na  něj 
po hlavě vrhnul. Převalovali se přes sebe, zoubky chňa-
paly po  měkkých uších, drápy zadních nohou hledaly 
slabá místa hluboko v měkké srsti na břiše. Žlutý lišák 
byl zkušenější, ale Paxův boj hnal silný instinkt chránit. 
Když jeho zuby narazily na protivníkovo hrdlo, vyzývatel 
se vyhrabal na nohy a s kňučením se dal na ústup.

Pax přiskočil k Šedákovi a bránil ho jako štít, tak jako 
tehdy dávno bránil svého chlapce, naplnil prsa vzduchem 
a varovně zavrčel. Vyzývatel se odkradl pryč.

Pax si otřepal krev z tuctu povrchových ranek a očistil 
ránu Šedákovi. Byla hluboká. Vybídl Šedáka, aby se vrátil.

Ne. Budu cestovat.

Dvojice tedy pokračovala další hodinu prosvětlenými 
lesy. Pax se krotil, aby udržoval pomalý krok s  chura-
vějícím Šedákem, rád, že vůbec pokračují v cestě. Když 



146

však v holém náručí rozložitého pekanu přistálo hejno 
vran, Šedák se vrátil o pár kroků zpět, posadil se pod jeho 
kmenem, uši pozorně upřené k tomu rozruchu.

Pax netrpělivě čekal. Po chvíli na něj starý lišák zaště-
kal. Válka se přibližuje.

Jak to víš?
Vrány. Poslouchej.
Pax naklonil hlavu. Přiletěly další hloučky vřískajících 

ptáků, usedaly na nižší větve a potom se v  úzkostných 
smrštích trhaně vznášely výš do koruny. Jsou rozčílené.

Vrány opile mlely křídly, vytrčovaly peří, škubaly vřís-
kajícími zobáky a zase je skláněly. Jejich nesouzvuk Paxe 
niterně rozčiloval. Něco je v nepořádku.

Naslouchal pozorněji. To, co vycítil, ho znepokojilo. 
Pokusil se to sám sobě vylíčit: Vzduch zadušený smrtí. 
Oheň a dým. Krev v řece, řeka rudá krví, země nasáknutá 
krví. Chaos. Všechno je na  padrť. Vlákno stromů, oblaka, 
i sám vzduch je na padrť.

Ano. Válka. Kde?
Pax se znovu naladil na vrány. Na západě. Stále v dálce, 

ale blíží se. A malá skupina nemocných válkou tomu jde vstříc 
od jihu.
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Od jihu.
Pax rázoval sem tam, zatímco se Šedák namáhavě 

zvedl. Znovu se nabídl, že bude cestovat sám, a Šedák 
se znovu odmítl vrátit domů. Znovu se vydali na cestu 
a jejich tempo bylo znovu pomalejší, než by si Pax přál. 
Zastavovali jen na svačiny složené z housenek a lesních 
bobulí, a  při každé zastávce Pax prohledával vzduch 
na  sebemenší stopy chlapcova pachu, na  sebeslabší zá-
chvěv jeho hlasu. Nic. Nic.

Zvedl čenich a zavyl jediný osamělý tón bolesti.
Už to bylo tak dlouho, co svého chlapce viděl. Doteď 

nebyli nikdy odloučeni déle než na půl dne. Petr často 
odcházíval hned ráno a Pax potom chodil po kotci sem 
a  tam v  rostoucí úzkosti až do  odpoledne, kdy se Petr 
vracel domů, nasáknutý vůní dalších mladých lidí a po-
divným dechem velkého žlutého autobusu, který ho při-
vezl. Odpoledne se Pax mohl začít uklidňovat, že jeho 
chlapec je v pořádku; pečlivě ho prohledal na sebemenší 
známku zranění, a až potom se uklidnil dost, aby si mohl 
začít hrát.

Teď už bylo dávno odpoledne. Pax znovu zavyl, a ten-
tokrát i Šedák vyslal svůj hlas v ozvěně nesmírné ztráty. 
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Když však Pax odklusal zpátky na stezku, aby pokračoval 
v cestě, Šedák zaváhal.

Pax věděl, že si potřebuje odpočinout. Odvedl zraně-
ného lišáka do mechového jezírka stínu pod borovicí. Še-
dák si položil hlavu na tlapky, a než mu Pax stihl znovu 
vymýt ránu, usnul.

Zatímco nad ním držel stráž, vzpomínal Pax na všechny 
oblíbené věci, které se svým chlapcem dělal, když ho našel: 
společné povalování pod širým nebem, hraní her na  lov, 
zkoumání travnatého dvorku a  cípků lesa za  jeho zdmi. 
Vzpomínal na to, jak ho jeho chlapec odměňoval: jeho ši-
roké úsměvy na uvítanou; důkladné drbání na krku, kdy 
se Petrovy prsty nořily tak akorát hluboko do kůže. Vzpo-
mínal na nepřekonatelný mír těch okamžiků, kdy lehával 
chlapci u nohou před rozdělaným ohněm.

Ty představy Paxe uklidnily natolik, že zadříml. Vzpo-
mínka na Petrovy prsty hnětoucí volnou kůži mezi jeho 
lopatkami byla tak skutečná, že se mu pod ní rozvlnila 
srst. Potom se však změnil vítr a přinesl pach, který Paxe 
okamžitě vyburcoval.

Maso. Pečené maso, takové, jak ho někdy dělávají 
lidé na ohni venku na dvorku. Jeho chlapec ho krmíval 
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kousky toho masa, ze kterého odkapával tuk. Pax potom 
ještě celé dny vyhrabával z popela ohniště přehlédnuté 
zbytky. I ohořelé kosti byly jako poklad.

Pax vstal a zbystřil čich. Ano, pečené maso. Šťouchl 
nosem do spícího Šedáka. Lidé jsou blízko.

Odpočatý Šedák byl rychlejší a dvojice lišáků se teď 
pohybovala klusem. Když se však přiblížili, Pax vyrazil 
napřed. Tělo měl lehké, všechen tuk spotřebovaný mnoha 
dny nedostatku. Běžel tak, jak mají lišky běžet – pevné 
tělo prorážející vzduch jako šipka s rychlostí, která roz-
vívala srst. Nově poznaná radost z rychlosti, naléhavost 
blížící se noci, naděje na shledání s chlapcem – to vše ho 
proměnilo v uzlíček rtuti kličkující mezi stromy jako te-
kutina. Něco, co nepodléhá zemské přitažlivosti. Pax by 
mohl takhle běžet donekonečna.

Dokud však nedoběhl na okraj lesa a nespatřil před 
sebou širokou řeku. Za  ní se rozprostíralo prázdné 
pole, ploché a potom stoupající k masivním, drolícím 
se kamenným zdem. Byl soumrak a na odlehlé straně 
kamenných ruin posedával kolem ohně tucet mužů 
a  jedl. Za  nimi stál hlouček stanů a  několik velkých 
vozidel.
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Vítr se stočil k východu. Ve vzduchu se dosud těžce 
vznášel dým z opékaného masa, jinak však Pax vnímal 
jen obecný pach člověka. Pobíhal po břehu řeky rozčíleně 
sem a tam, ale z žádné strany se mu nedařilo rozlišit je-
den lidský pach od druhého.

Nakonec si však byl jistý, že jeho chlapec mezi nimi 
není. Žádný z mužů neměl jeho vyzáblou postavu, žádný 
se nepohyboval s jeho svižnou energií, žádný nedržel tělo 
tak jako Petr – vzpřímeně, ale s hlavou jakoby nakloně-
nou. Ulevilo se mu; všechny ostatní pachy tábořiště – kouř, 
nafta, ohořelý kov a podivný zápach elektřiny – předsta-
vovaly věci, od kterých by on sám Petra odháněl co nejdál.

Z lesa se vybelhal Šedák a dosedl na břeh řeky vedle 
Paxe. Společně oba lišáci sledovali muže. Dojedli, ale zů-
stali sedět kolem ohně, mluvili a smáli se.

Jsou nemocní válkou? zajímal se Pax.
Ještě ne. Zatím jsou pokojní. Tento mír si pamatuju. Starý 

lišák si stočil přední tlapky pod prsa. Lidi, se kterými jsem 
žil, se na konci dne scházeli jako ti na druhém břehu.

Náhle si Pax vzpomněl: i on už viděl něco podobného. 
Nestalo se to už několik let, ale někdy ke konci dne jeho 
lidé společně usedali v chlapcově hnízdě. Otec si poklá-
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dal na klín tvrdou krabičku, placatou a tenkou a tvořenou 
mnoha vrstvami papíru. Papíru jako ten, na kterém Pax 
spával, ale tenhle nebyl potrhaný a měl na sobě mnoho 
značek. Jeho lidé ty vrstvy odlupovali jednu po  druhé 
a prohlíželi si je. Pax si vzpomínal, že v tyhle večery spo-
jovala jeho lidi zvláštní pospolitost, harmonie, která do-
volovala jeho ostražitosti polevit.

Pax pocítil cosi zvláštního – jako by jeho hruď najed-
nou nebyla dost velká, aby se mu do ní vešlo srdce.

Lišáci obrátili pozornost zpátky k mužům. Někteří se 
stále choulili kolem ohně, jiní se s lucernami v rukou pře-
sunuli mezi vozidla a stany. Když padla tma, od ohniště 
vstali i  zbývající muži. Vylili z  hrnků kávovou sedlinu, 
zasypali plameny hlínou a zalezli si do stanů.

Také Šedák vstal a dobelhal se o něco výš pod ochranu 
rozložité větve jedlovce. Udělal několik kroužků a stočil 
se na zemi poseté jehličím, nos zastrčený do houští.

Vůně masa probudila v Paxovi takový hlad, že nebyl 
schopen odpočívat. Doklusal ke břehu řeky. Tekla líným 
proudem. Ponořil do ní hlavu, napil se, vyskočil na ká-
men, kluzký mechem, ale pevný. Potom, zrak upřený 
na zář vyhasínajících uhlíků, se rozhodl. Skok, šplouch-
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nutí, a jeho tělo opět dělalo něco, co ještě nikdy nedělalo, 
ale co mělo dělat po celou dobu: Pax plaval. O chvíli poz-
ději vylezl na protější břeh a otřepal se.

Ze stanů nepřicházel ani pohyb, ani zvuk. Pax tiše 
přeběhl pole a vystoupal na pahorek. Obkroužil tábořiště 
kolem dokola a začal se sunout čím dál blíž k ohništi.

Pocit hrozícího nebezpečí byl silný. Bylo těžké neu-
téct. Byl koneckonců zvyklý pouze na dva lidi – jednoho, 
kterého miloval, a druhého, kterého trpěl. Několikrát se 
přikradl až k samému kraji ohniště, narazil na vůni masa 
kořeněnou varovným pachem mužů nemocných válkou, 
a zase od něj uskočil.

Zahozená vepřová kost, stále oplývající tukem, však 
byla příliš lákavá, než aby dokázal odolat. Pax přiskočil. 
Zatímco hltal zbytky masa, zdrsněné popelem, ale ještě 
teplé, polekalo ho zašustění plachtoviny. Pax strnul.

Ze stanu se vynořil muž. Silueta ohraničená září lu-
cerny se napřímila a přihlížejícího lišáka zalil její dlouhý 
stín. Muž se otočil a došel si ulevit do křoví. K Paxovi se 
donesl pach jeho moči a srst se mu naježila v prudkém 
poplachu.

Chlapcův otec.
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„To už stačí.“
Ta slova, doprovázená Volinou rukou na rameni, 

byla pro Petra vítanou úlevou. V noze mu tepalo, ramena 
ho bolela a podpaží měl rozedřená do krve. Dva dny Vý-
cvikového tábora Vola – jak si v duchu tajně pokřtil mu-
čivé hodiny, kdy na berlích stoupal do kopce, vláčel se 
na  loktech přes kamenitý terén a přehazoval hory sena 
kolísaje na jedné noze – ho zcela vyčerpaly. Otočil se če-
lem ke srubu a náhle si nebyl jistý, jestli se dokáže dostat 
ještě aspoň tam.

16
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Kopce nad střechou srubu však byly zahalené do deš-
ťových mraků. Blížila se noc. Vzpomněl si na Paxe, pro-
močeného a prochladlého. „Já ještě můžu.“

„Ne. Když budeš příliš tlačit na pilu, zmaříš tím vše-
chen zisk.“

Petr přikývl a udělal krok ke srubu.
Ale Vola zavrtěla hlavou. „Ještě ne.“ Ukázala ke sto-

dole: „Třetí podmínka.“
Stodola mu připadala nesnesitelně daleko. Petr se 

ohlédl zpátky ke  srubu. Měl takovou chuť klesnout 
do houpací sítě. Okatě zapíchnul špičky berlí do hlíny. 
„O co jde?“

„O nic moc. Mám pro tebe nějakou práci s loutkami. 
Marionetami. Zní to moc náročně?“

„Marionety? Nerozumím.“
„Víš, co to je?“
„Jasně.“ Vybavil si jediné marionety, které kdy viděl 

zblízka: komické paňáci s dlouhou bradou a ostrým no-
sem na pouličním karnevalu, když byl ještě malý kluk. 
S  mrtvýma očima a  kostnaté jako hladovějící krysy. 
Loutkář je vodil po jevišti trhavými pohyby, ze kterých 
měl ještě několik týdnů noční můry. „Co je s nimi?“
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Vola se na  něj chvíli mlčky dívala, než odpověděla: 
„Další kousek pravdy o sobě, který jsem odhalila: vzpo-
mněla jsem si, že v dospívání jsem vyráběla loutky pro své 
malé neteře. Vzpomněla jsem si, jak ráda jsem vyřezávala 
ze dřeva.“

Odvázala si z overalu dva šátky a s povzdechem mu je 
podala: „Obal si ty rukojeti. Pořád na těch berlích visíš. 
Sejmi váhu z dlaní, chlapče. Rozprostři ji do celých paží, 
i teď, když jen tak stojíš.“

Volina nečekaná vlídnost Petra odzbrojila. V  jednu 
chvíli na  něj štěkala povely a  vystřelovala mu prsty 
do tváře s varováním, ať se moc nepřibližuje. Tak to bylo 
v pořádku. Jako doma. A v další chvíli mu vtírala hojivou 
mast do  bolavých ramen, pískovým papírem vyhlazo-
vala z berlí třísky, odkládala vlastní práci, aby mu připra-
vila šálek čokolády. Uvědomoval si, kolik energie věnuje 
tomu, aby byl Petr silný a pohyblivý, a on měl náhle pocit 
viny.

I teď se cítil vinen, když omotával úchopy berlí měk-
kou látkou, a  tak Vole řekl to, co podle něj chtěla sly-
šet. „Vaše neteře musely být moc rády, když dostaly tak 
krásné dárky.“ Ale uvnitř o  tom pochyboval. Určitě ty 
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krysí, kostnaté figurky s mrtvýma očima nacpaly do po-
pelnice hned ten den, co je dostaly. Už žádné plané na-
děje.

Vola jen pokrčila rameny, ale Petr cítil, že ji jeho slova 
ve skrytu potěšila, a jeho pocit viny se trochu zmírnil. Pře-
nesl váhu zpátky na bolavé dlaně a vydal se za ní ke sto-
dole. Ve vratech se zastavil a nasál chladný vzduch – voněl 
dřevem a senem a lněným olejem a fermeží. Samé dobré 
vůně, pomyslel si Petr, když odděloval jednu od druhé. 
A dohromady jsou ještě lepší. Zhoupl se dovnitř.

Vola došla k protější zdi, té, která byla zakrytá pytlovi-
nou. Petr zaváhal. Byla to ta stěna, která ho první den tak 
znervóznila. Vola stáhla pytlovinu stranou a Petr málem 
ztratil rovnováhu, jako by ho pohled, který se mu naskytl, 
fyzicky udeřil. Loutky – marionety, teď už viděl, že to ony 
jsou na zdi zavěšené – byly děsivě realistické, a přitom nic 
podobného nikdy neviděl.

Přistoupil blíž a našel ztracený hlas.
„Jejich oči.“
„Babiččiny šperky. Měla dlouhé náhrdelníky z  čer-

ného jantaru. Použila jsem je jako zorničky. Odrážejí 
světlo a moji přátelé pak vypadají jako živí.“
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Petr se znovu odmlčel. Prohlížel si stvoření zavěšená 
na stěně a Vola ho nerušila.

Pět z nich byli lidé – král a královna, dítě, pirát nebo 
námořník a kouzelnice – a ostatní zvířata. Všechny hlavy 
byly ze dřeva, veliké téměř jako lidské a s obrovskýma 
očima, těla však tvořila pestrá směsice přírodních ma-
teriálů. Želva měla skořápku ze zeleno-oranžové tykve. 
Hadí šupiny byly vyrobené z  lupenů borových šišek. 
A  peří: téměř každá loutka měla vlasy nebo čelenku, 
plášť nebo oděv zdobený nejrůznějšími pírky. Na  ko-
líčkách vedle každé marionety byly úhledně zavěšené 
spousty špalíků a bidel svázaných tenkým černým lan-
kem.

Uprostřed stěny visela loutka zakrytá samostatným 
kusem látky. Petr tušil, že bude ze všech největší. Vola ji 
odkryla a on zalapal po dechu.

Křídla velkého ptáka byla velkolepá, v plném rozpětí 
široká dobrý metr a půl. V dokonalých řadách se v nich 
půvabně překrývaly stovky tmavých per, špičky nabar-
vené načerveno, jako by je olizoval oheň. Vola vyzvedla 
ptáka ze stěny a donesla ho k Petrovi. „Většina loutek má 
klouby v  rukou a v  ramenou, ale tenhle pták potřebuje 
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létat. Udělala jsem mu klouby v loktech. Když se vznese, 
skoro cítíš vítr. No tak: sáhni si na něj.“

Petr natáhl ruku. Prsty hladil hebké, okřídlené ra-
meno, ostrý dřevěný zobák, namalovaný jasně zlatou bar-
vou. Ptákovy obrovské oči se černě třpytily. Spustil ruku 
dolů: „A co s nimi budu dělat?“

Vola pokynula k balíkům sena. „Pojď si na to sednout. 
Začnu od začátku.“

Petr se posadil na  jeden z  balíků, vděčný za  trochu 
odpočinku. Díval se, jak Vola vrací ohromného ptáka 
zpátky na místo. Vytáhla ze škvíry ve zdi útlou knížku 
a s rukama spojenýma na jejím hřbetě se posadila vedle 
Petra. „Někoho jsem zabila.“

Pohlédla na něj. Petr nebyl dost rychlý, aby zamasko-
val šok.

Vydala ze sebe vzdech hutný znechucením. „Přes 
všechny ty setsakramentské řeči, že se naučíš vyjednávat 
a  dosahovat svého potenciálu, jsi tam jen proto, abys 
zabíjel lidi. Zabij, nebo budeš zabit – tak to ve  válce 
chodí.“

To nebyla pravda. Tak třeba jeho otec. „Ty ale nebu-
deš bojovat, viď že ne?“ naléhal na něj Petr. Otec se smál 
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a říkal, že ne. Bude dělat prakticky totéž co v civilu: po-
kládat dráty.

Opravit Volu se však Petr neobtěžoval, hlavně kvůli 
zničenému výrazu její tváře. „A vy jste zabila.“

„Nejspíš jsem zabila spoustu lidí, nebo jsem k  jejich 
smrti aspoň přispěla. Ale tenhle… toho jsem viděla. 
Potom. Musela jsem ho prohledat. Byli jsme vycvičení 
k hledání zbraní, čehokoliv, co by se nám mohlo hodit.

Klekla jsem si k  němu. Musela jsem se ho dotýkat, 
když jsem hledala ty zbraně. Pamatuju si, jak jsem byla 
šokovaná, když jsem se ho dotkla – byla jsem zdravotnice, 
ale jako bych pořád napůl očekávala, že bude umělý a ne 
skutečný. To, jak nás ve výcviku učili uvažovat o nepříteli. 
Ale on byl samozřejmě… samozřejmě byl teplý. Venku 
byla zima a z něj šlo teplo. Jako by z něj vyprchával život. 
A já se ho dotýkala bez jeho dovolení. Zavraždila jsem 
ho, ale nejvíc mě trápilo, že tím přišel o právo vyjádřit se 
k tomu, co se s ním bude dít. Zřejmě ti to připadá šílené, 
nebo ne?“

Petrovi vyschlo v ústech. Nevěděl co říct. A potom si 
náhle vzpomněl na terapeutku s laskavýma očima, a vě-
děl. „Muselo to pro vás být těžké.“
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Vola na něj pohlédla s výrazem překvapené úlevy. Při-
kývla. „Najednou jsem zoufale toužila vědět, kdo to byl. 
Odkud pocházel, co ho bavilo, kdo ho miloval. Ústa měl 
otevřená, jako by mi snad chtěl něco říct. V tu chvíli jsem 
si něco uvědomila: že i když to byl chlap, i když byl jiné 
rasy, i když vyrostl v úplně jiné zemi – možná jsme měli 
hodně společného. Myslím důležité věci, mnohem důle-
žitější než která armáda nás odvedla. Dva, a přece ne dva. 
Ale já ho zabila, takže teď už jsme se to nemohli nikdy 
dozvědět. Prohledala jsem ho, ale nehledala jsem zbraně, 
ale stopy po tom, kdo to byl.“ Vola se odmlčela, tvář tak 
zničenou, že měl Petr chuť odvrátit zrak.

„A…“
„A tohle.“ Vola zdvihla knížku. „Sedm cest námořníka 

Sindibáda. Součást příběhů Tisíce a  jedné noci, v  jeho 
kapse. Vzal si ji s sebou do války, takže pro něj musela 
něco znamenat. Je to stará knížka, takže ji měl zřejmě 
rád už jako chlapec. Sindibád byl statečný, a tak si možná 
myslel, že mu dodá odvahu. Anebo možná jen nechtěl 
zapomenout, že býval jednou taky malý kluk a  že si 
četl knížky a cítil se v bezpečí. V té knížce byla záložka: 
na příběhu o tom, jak Sindibád uprchnul z hnízda ptáka 
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Noha. Myslela jsem, že mu ten příběh pomáhal věřit, že 
i on jednoho dne unikne a vrátí se zpátky domů.“

Vola vstala. Znovu sňala ze zdi ohromnou okřídle-
nou loutku. „Noh. Pták tak ohromný, že dovedl odnést 
ve spárech slona. Jen se na něj podívej.“ Donesla ptáka 
zpátky k Petrovi a otočila ho zobákem k němu.

Jeho pohled byl tak dravý, že se Petr bezděky odtáhl. 
„Ale co s ním mám dělat já?“ zeptal se znovu.

„Ta knížka byla pro toho vojáka tak důležitá, že si ji 
vzal s sebou do války. Napadlo mě, že když jsem ho při-
pravila o  život, něco mu dlužím. Musím mu odvyprá-
vět příběh, který pro něj tolik znamenal. Vyřezala jsem 
všechny tyhle loutky a už skoro dvacet let tady ve stodole 
vyprávím příběh o tom, jak Sindibád uprchnul z hnízda 
ptáka Noha.“ Vola podala Petrovi vodicí zařízení. „A teď 
se na něj konečně taky podívám.“
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Pax se díval, jak Šedák nabírá do úst vodu z řeky a pak 
klopýtá zase zpátky. Už dva dny lišáci odpočívali na-

proti tábořišti nemocných válkou, Šedákovi se však ne-
dařilo o  nic lépe. Starý lišák se dobelhal do  voňavého 
stínu větve jedlovce, kde se zhroutil. Oči měl prázdné 
a skelné, a když mu Pax znovu čistil krk, sotva se pohnul.

Pax zjistil, že je rána zanícenější než předtím. Zůstaň 
schovaný. Odpočívej.

Nechal Šedáka samotného a  došel proti proudu 
na místo, které objevil už dřív. Řeka se tu zužovala do sou-

17
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těsky, jejíž stěny pokrýval podrost dost hustý, aby se tudy 
lišák mohl pohybovat, aniž by ho lidé spatřili. S  lovem 
velké štěstí neměl – hemžilo se to tu myšmi a králíky, ale 
Paxovým nemotorným pokusům je chytit zatím vždycky 
unikli. Kromě brouků a nezralých bobulí se mu podařilo 
sehnat jen několik raků, které však Šedák odmítal.

Pax se snažil asi půl hodiny – honil cupitající hraboše 
a hopsající střízlíky, jednou dokonce slunící se žábu. Ale 
vždycky když skočil, sevřely se mu čelisti naprázdno. 
S každým selháním byl hladovější. Chtěl maso – pro sebe 
i pro svého zesláblého druha. Bohaté vůně z lidského tá-
bora ho trýznily.

Skočil do vody. Proud tu byl bystrý, ale zhruba upro-
střed stálo bezpečné odpočívadlo tvořené třemi při-
lehlými balvany. Odtud měl Pax dobrý výhled dolů 
po proudu na lidi.

Přišli další. Část byly ženy; většina však muži. Pax ne-
ustále pátral po  svém chlapci, protože tu stále byl jeho 
otec a protože cítil, že jeho domov není daleko, objevo-
vali se však pouze dospělí lidé.

Mnoho z nich teď bylo v poli. Někteří procházeli dole 
kolem břehu a rozvíjeli dráty přímo proti Šedákovi, což 
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Paxe znepokojovalo. Zdálo se však, že vojáky nezajímá 
nic jiného než jejich práce.

Pax se seznámil s jejich rituály. Každé ráno dva z nich 
vkročili do  stanu, který, jak mu napovídaly smysly, 
byl plný jídla. Pak ti dva uvařili na ohni a nato se ko-
lem shromáždili ostatní nemocní válkou a  jedli. Pak se 
všichni dali do práce – na poli, na  vozidlech, vykládali 
další a další stroje – ale do stanu s potravinami už nikdo 
nevešel až do soumraku, kdy titíž dva jako ráno uvařili 
večeři a zavolali k ní všechny ostatní.

Teď bylo odpoledne. Pax sledoval lidi o něco déle, aby 
se ujistil, že mají nemocní válkou dost práce, a přeběhl 
zbývající pruh tekoucí vody po  padlém kmeni stromu. 
S břichem až na zemi se vydal přes vyvýšeninu na místo 
nad starou továrnou.

Tam se zastavil a prohlížel si scénu pod sebou. V ležení 
přímo pod ním byli tři muži. Hromadili nové vybavení 
u jižního kraje továrny, kde se setkávaly dvě tlusté zdi.

Zbytek lidí byl na poli. Někteří odvíjeli z cívek dráty 
k  otvorům, které vyhloubili poblíž říčního břehu. Jiní 
do  těch otvorů pokládali krabice a potom je zasypávali 
hlínou.
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Pak dva páry lidí přešly řeku. Začali hloubit jámy 
na protějším břehu a blížili se přímo k jedlovci, pod je-
hož větví odpočíval Šedák. Pax věděl, že lidé Šedáka ne-
ucítí a že Šedák se neodváží vyjít ven, dokud se k němu 
nepřiblíží. Přesto se úzkostně naježil. Dnes večer musí 
zraněného druha přestěhovat na bezpečnější místo.

Pax se rozběhl k severnímu okraji trosek továrny, ne-
daleko stanů a  vozidel. Z  kamenné zdi tam vyrůstala 
břízka.

Pax se zarazil.
Tady už byl. Tohle místo – ten strom s olupující se 

bílou kůrou, ty zdi, to pole vonící po divoké cibuli a bo-
jínku se slaboulinkou vůní dehtu – to všechno bezpečně 
poznával. Byl tu se svým chlapcem, kdysi dávno, jako 
lišče.

Vzpomínka se mu vrátila. Klacky. Petr a  tři starší 
chlapci se navzájem honili po  těch kamenných zdech, 
výskali a pohupovali přitom klacky. Smáli se, ale z jejich 
mávajících holí byl Pax nesvůj. Chodil za  Petrem jako 
stín, na ostatní kluky ňafal, když se příliš přiblížili, dokud 
ho Petr nepřivázal právě k tomuto stromu. Zbytek odpo-
ledne strávil Pax kňučením a okusováním provazu.
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Petr tady byl! Pax důkladně očichal strom a  zá-
kladnu zdi, po  svém chlapci však teď nenacházel ani 
stopy. Zato pach mužů nemocných válkou – jejich pach 
byl všudypřítomný, silný a  nebezpečný. Paxovi se se-
vřely útroby.

Sledoval stany, dokud si nebyl jistý, že kolem nich není 
žádný pohyb. Potom se úprkem vydal k tomu s potravi-
nami. U  jeho rohu zastavil, znovu se pozorně rozhlédl 
a nato vklouzl pod plachtovinu.

Uvnitř byly nad stoly s hromadami cibulí a brambor 
zavěšené kusy masa – pro Paxe hotový zlatý důl. Pax vy-
skočil, zakousl se do mohutné šunky, strhnul ji z háku 
a vyrazil ze stanu s těžkou kořistí v tlamě.

Upaloval ze všech sil do kopce, za zdi a zpátky do křo-
vinatého lesa. U řeky položil šunku na zem a dosyta se 
najedl jejího slaného masa. Roztrhal šunku na kusy, dva 
veliké zahrabal do písčité půdy těsně u břehu řeky a po-
tom si skrýše důkladně označkoval.

Zbývající kus, oplývající masem a  tukem, který po-
skytne Šedákovi výživu na  několik dnů, vzal do  tlamy 
a přenesl ho přes padlý strom. Zastavil se na hromadě 
kamení, aby si znovu prohlédl tábor.
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Lidé zmizeli. Ve  vzduchu visel nový pach, slabý, ale 
hrozivý. Pax ho poznával. Když mu byl asi rok, otec při-
nesl chlapci do pokoje větrák. Pax nenáviděl ten temný 
elektrický pach vyvěrající z drátu mezi větrákem a stě-
nou. Jednou v noci, kdy se ten pach jevil jako zvlášť ne-
bezpečný, se Pax do drátu zakousl, jako by zabíjel hada.

Každičký instinkt Paxovi přikazoval utéct od  toho 
hrozivého pachu co nejdál, ale bez Šedáka odejít nemohl. 
A právě v tu chvíli uviděl, jak se starý lišák vypotácel zpod 
větve jedlovce a vydal se zpátky k řece.

Šedák klopýtl. V  tom okamžiku ze země pod ním 
se sykotem vyrazil puch spáleného vzduchu, jako by ze 
země vyprýštil blesk, a v tutéž vteřinu celý říční břeh ex-
plodoval. Země a kámen a řeka a drny vyletěly se zuři-
vým burácením do vzduchu a potom dopadly jako hrubý 
černý déšť zpátky na rozrytou zem.

Pax upustil šunku a zaštěkal na Šedáka. V uších mu 
zvonilo rozechvělé ticho.

Zpoza zdí se vyhrnuli nemocní válkou. Z jejich křiku 
Pax poznal, že jsou rozrušení. Přeběhli pole, naskákali 
do řeky a rozprostřeli se po kouřícím břehu. Po několika 
chvílích hledání se vydali zpátky do tábora.
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Když se vrátil i poslední z nemocných válkou, vyrazil 
Pax dolů do rokliny.

Rozložitá větev jedlovce, odštípnutá ze stromu, ležela 
Šedákovi na prsou. Pax šťouchl čenichem do druhovy za-
blácené tváře, hrábl mu tlapkou do boku. Očichal Šedá-
kovi nos. Cítil dech, ale byl sotva patrný.

Pax ulehl starému lišákovi po boku a pevně se k němu 
přitiskl. Nemohl mu nabídnout víc než blízkost, ale víc se 
po něm ani nežádalo.

Naladěný na Šedákovy poslední vzpomínky zaslechl 
místo lidských výkřiků zpěv polárního ptáka. Místo po-
pelavého oparu, který se nad nimi vznášel, spatřil s Šedá-
kem nekonečnou modrou kupoli oblohy. Místo aby ležel 
na ostré zemi, putoval s Šedákem a jeho liščími souro-
zenci přes zasněženou tundru posetou hvězdnatými 
modrými květy. Předl se Šedákem pod drsným jazykem 
své stříbrné matky, chutnal její teplé mléko, cítil tíhu její 
brady položené na jeho novorozené lebce. A potom mír.

Starý lišák ležel nehybně.
Pax vstal. Přitiskl čelo k přítelově tváři. Zaklonil hlavu 

a zavyl, lhostejný k tomu, co uslyší či neuslyší nemocní 
válkou. A potom se rozběhl.
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Tentokrát v běhu nebyla žádná radost, ale jen úleva, že 
mu jeho tělo slouží. Běžel a běžel, na sever soumrakem, 
na sever celou nocí.

Když se noc nachýlila k  rozbřesku, vstoupil do  teri-
toria vyzyvatele, ale běžel dál. Žlutý lišák vyrazil proti 
němu, přemohlo ho však odhodlání Paxova běhu a ne-
chal ho projít. Pax sestoupil z  útesu, překonal údolní 
nížinu a pustil se do posledního dlouhého výstupu k lu-
činám. V půli se zastavil a zvedl hlavu.

Sledovaly ho přicházet tři lišky. Teď už je znal: Še-
dákova družka, břicho stále obtěžkané liščaty; Skrček, 
o polovinu menší než ona, nedaleko od ní.

Liška nebyla s nimi. Její rozzářený kožich se leskl pod 
kmenem veliké borovice, jež se tyčila nad lučinou, boro-
vice, pod kterou zahynula její sestra.

Paxova srst nesla pach Šedákovy smrti, lišky to však 
již věděly.

Pax se vydal k nim. Když míjel Šedákovu noru, zdvihl 
hlavu a zavyl tóny svého žalu. Tři lišky jeho zpěv opětovaly.

K Paxovi se přiblížila Šedákova družka. Očichala mu 
nos a slabiny. Dozvěděla se o souboji, jenž jejího druha 
nezabil, a o lidském výbuchu, který ho zahubil. Dozvě-
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děla se také, že Pax Šedáka ochraňoval, že ho krmil, že 
mu omýval rány, a  za  to mu byla vděčná. A  potom se 
dozvěděla zprávy, za jejichž získání Šedák položil život. 
Na jihu pro nás není bezpečno?

Není tam bezpečno.
Šedákova družka s kymácejícím se břichem odkráčela.
Když předal své zprávy, svalil se Pax vyčerpaně do trávy. 

Skrček se dožadoval místa vedle něj a Pax mu s radostí 
dovolil, aby ho omyl a opečoval. Liška je sledovala shora 
zpod kmene vysoké jedle.

Pax trhaně prospal celé odpoledne, sužován sny, 
v  nichž byl jeho chlapec zamotaný do  čadících drátů. 
Nakonec, když se na indigové nebe vyhoupl měsíc, vstal.

Nasál do nozder pachy lišek, spojené v zármutku nad 
ztrátou jejich stříbrného druha. Pojil ho s nimi tentýž zá-
rmutek a věděl, že kdyby se rozhodl zůstat, byl by v tomto 
údolí vítán. Sny ho však poháněly zpátky do tábora ne-
mocných válkou.
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Když se chystal odejít, ucítil, že se k němu z  kopce 
blíží Liška. Počkal.

Kam jdeš?
Pax se s ní podělil o své nové pochopení, že vybuchu-

jící země je válka a že dráty přinášejí smrt. Podělil se s ní 
o strach, že by na ně mohl narazit jeho chlapec, kdyby se 
setkal se svým otcem, a o své odhodlání Petra ochránit.

Tyhle výbuchy – zabíjejí lidi?
Ano.
Přiskočila a stanula proti němu tváří v tvář. Tak je nech.
Pax ji neposlouchal. Vstal. Vyskočil. Odrazil se 

od země a běžel.
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Když Petr zahlédl siluetu Voly kulhající deštěm 
 ke stodole, seskočil z trámu a snažil se nevypadat 

provinile. Vola už tak měla podezření, že Petr dělá víc 
cvičení, než kolik mu nařídila – a  taky že dělal, větši-
nou dvojnásobek – a neměla z toho radost. „Zdravému 
dospělému trvá několik týdnů, co se ty snažíš dokázat 
za  jediný. Akorát si ublížíš,“ varovala ho už několikrát. 
Za  těch pouhých pár dnů už se z  toho stala otřepaná 
fráze.

18
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Díval se, jak ze sebe ve vratech setřepává vodu, a při-
pomnělo mu to Paxe, ten psí způsob, jakým to dělal. Tam, 
kde byl, taky prší? Otřepává se lišák, i když není žádné 
teplé suché uvnitř, kde by se schoval? Petr se otřásl a za-
čal si třít dlaněmi paže.

„Co se děje? Vypadáš, jako bys trpěl. Bolí tě paže?“
„Ne.“ Ovšem že ho bolely. Ale byla to dobrá bolest, 

rozbolavělost, která znamenala, že je čím dál silnější 
a  brzy bude moct vyrazit. Padl na  zem a  předvedl tři 
kliky se sádrou položenou na levém kotníku. „Vidíte? Je 
mi fajn. Můžu zkusit tu překážkovou dráhu? Už tolik 
neprší.“

„Ne. Ta sádra se nesmí namočit. Než odejdeš, vymy-
slím nějaký způsob, jak ji ochránit před vodou, ale pro 
dnešek zůstaň tady. Všechna cvičení už jsi udělal?“

„Trénink na trámech, tahání pytlů, tvárnice. Všechna 
cvičení středu těla, co jste mě naučila.“

Vola kývla ke stěně s marionetami. „Tak proč necvičíš 
tamhle?“

Protože ty loutky mě nepřiblíží k Paxovi ani o minutu, 
chtělo se Petrovi říct. Místo toho si však jen zhluboka 
povzdechl a protočil oči.
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Vola na sobě nedala nic znát. „Jak ti to s nimi jde?“
„Dobře. Fajn, myslím.“ Několikrát už s  nimi cvičil. 

A  trochu se v  tom zlepšil. Aspoň se mu nezamotávala 
lanka. Někdy ale ovládací prvky fungovaly právě naopak, 
než od  nich čekal, a  pohyby loutek byly trhané a  ner-
vózní, jako by dostávaly rány od elektrického proudu. Pe-
trovi ale docházela trpělivost.

„Pojďme to představení udělat. Už brzy budu odchá-
zet, Volo.“ Petr zdvihl berle, které se teď pohybovaly, jako 
by to byly jeho prodloužené paže. „Včera jsem došel dva-
krát ke hřebeni a zpátky – strávil jsem na berlích skoro 
šest hodin. A zvládl bych i osm, kdybyste mi je nesebrala, 
pamatujete? Už jsem připravený vyrazit.“

Vola upustila do kapsy overalu hrstku hřebíků a zavě-
sila si kladívko na opasek. Potom se na něj přísně podí-
vala: „Ukaž mi, jak to umíš se Sindibádem.“

Petr ze sebe vydral další povzdech, který Vola opět 
ignorovala, a sňal Sindibáda ze zdi. Přetáhl loutku přes 
balík sena a posadil ji na dřevěné vejce ve velké plechové 
míse, kterou Vola pomalovala tak, aby vypadala jako 
hnízdo. Věděl, jak neohrabaně jeho snaha působí, ale vy-
slal k ženě pohled plný naděje.
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„Skutečně? Tohle je zoufalý hrdina, který riskuje život 
pro šanci uprchnout mocnému ptáku Nohovi?“

Vola mu vyškubla vodicí zařízení z ruky a marionetou 
jako by okamžitě začala proudit krev. „Uvažuj nad tím, co 
chce: uprchnout!“ poučovala Petra, jako by o to stál. „Spusť 
ruce a  voď jimi, takhle, vidíš, jakoby nízko a pokradmu. 
Nech ho, ať se zaboří do hnízda, až bude za tím vejcem 
úplně schovaný. Až tam bude, můžeš ho nechat a přeletět 
hnízdo z druhé strany s Nohem – zprava, nezapomeň, aby 
se mu nezamotala lanka do těch Sindibádových. Doveď ho 
přímo na vejce, pěkně přesně a pomalu, tak aby se magnety 
v jeho drápech spojily s těmi, co má v rukách Sindibád.“

„Mně se takhle pěkně nehýbají. Proč si sem prostě ne-
dáte zrcadlo a nedíváte se, jak to děláte sama?“

Vola se na  něj nasupeně podívala. „Je to třetí pod-
mínka, a nehodlám o ní vyjednávat. Pojď sem.“ Donesla 
loutku na svůj pracovní stůl.

„Chce se hýbat. Všechny tyhle loutky se chtějí hýbat, 
protože jsem je tak vyrobila. Ty jim jen musíš ukázat jak. 
Tvé svaly splynou s jejich.“

Svlékla Sindibádovi plášť. Pak mu, k Petrovu úděsu, 
rozvázala lanka. Natáhla se pro šroubovák a  rozebrala 
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loutku, až z  ní nezbylo víc než hromada nesmyslných 
součástek. Pak mu podala šroubovák.

Petr si zastrčil berle do podpaží a zvedl dlaně.
„Díval ses, nebo ne?“
„Jo, ale –“
„Přišla jsem si jen pro nějaké nářadí. Vrátím se za ho-

dinu. Ta loutka bude zase složená, a dál ti to půjde samo.“ 
Pleskla mu šroubovák do jedné ruky a bez dalšího slova 
odešla.

Vlastně to nebylo tak těžké. Kolena a  lokty loutky 
tvořily jednosměrné panty, ramena a kyčle kulaté klouby 
vyřezané ze dřeva, které na  první pohled umožňovaly 
rozsáhlejší pohyby. Ruce a nohy byly připevněné kože-
nými řemínky.

Horší to bylo s  vodiči. Jakmile však přišel na  to, že 
ruce se řídí ovládáním, které se pohybuje jako vážka, po-
dařilo se mu rozluštit i všechny ostatní.

Vola měla pravdu: když Sindibáda složil zase dohro-
mady, dokázal s  loutkou pohybovat mnohem plynuleji. 
„Tvé svaly splynou s jejich,“ řekla Vola, a skutečně – po-
hyby, které mu popisovala, teď Petr dokázal přesazovat 
z vlastního těla do Sindibádova.
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Pro Noha „tvé svaly splynou s  jejich“ neplatilo. Petr 
ohýbal ramena, máchal pažemi, ale pták udělal jen pár 
kolísavých úderů křídly a skácel se k zemi jako potrefený. 
Jeho pohled se leskl jako němá výčitka.

„Mrzí mě to, ptáku. Ale nevím, co máš vlastně dě-
lat. Chceš toho chlapa sežrat? Nebo jen chráníš svoje va-
jíčko?“

Najednou Petr zatoužil znát celý Nohův příběh, chtěl 
mu správně rozumět. Nahmátl štěrbinu, kde měla Vola 
ukrytou knížku o Sindibádovi. Když ji vytahoval, zasle-
chl tichý zvuk. Vzadu ve výklenku bylo ještě něco.

Vytáhl to. Byla to hranatá plechovka vybledlé žluté 
barvy zdobená oprýskaným nápisem MÁSLOVÉ SU-
ŠENKY. Položil si ji na dlaň a vybavil si v duchu otluče-
nou plechovku od sušenek, kterou našel v dědově domě, tu, 
kde armáda malých vojáčků hlídala nečekanou fotografii.

Vypáčil víčko. Uvnitř byla hromádka papírových lístků 
popsaných rukopisem, který Petr dobře poznával. Ihned 
pochopil, že drží v  ruce Voliny osobní pravdy, ty, které 
si schovávala. Víčko zase zaklapl, nechtěl vpadat do je-
jího soukromí. Už ale bylo pozdě – nechtěně si přečetl 
svrchní kartičku:
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Byla by ze mě dobrá učitelka.
Pravda to nebyla nijak hrozivá a Petrovi se nejevila ani 

jako přespříliš osobní. Přesto si přál, aby si ji nebyl pře-
četl. Zatlačil krabičku zpátky do výklenku a knížku vrátil 
před ni. O pár okamžiků později se vrátila Vola.

Ukázal na marionety: „Už to mám. Pojďme postavit 
kulisy.“

Vola však došla k ponku a nalila olej na brusný kámen. 
„Ještě ne. Nejdřív potřebujeme jeviště. Dám něco dohro-
mady, jakmile budu mít trochu času.“

„Jeviště? Neříkala jste nic o jevišti!“
„Marionety nelítají jen tak vzduchem nad hromadou 

balíků sena.“ Otočila se a  uťala Petrovy protesty zdvi-
ženou dlaní: „Tak poslyš, chlapče. Uvidím příběh toho 
vojáka přesně tak, jak má vypadat. Budeš muset respek-
tovat, jak moc to pro mě znamená, i  když tomu třeba 
nerozumíš. Což bys ale mimochodem měl. Když s sebou 
všude nosíš ten amulet, je to úplně totéž. Vyprávíš příběh 
své matky za ni.“

„Ale to bude trvat hrozně dlouho…“
„Jenže my nikam nespěcháme – tak jako tak tu bu-

deš ještě nejmíň týden.“ Dokulhala zpátky k pracovnímu 
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ponku, ztěžka se posadila a začala si vybírat nářadí. Dis-
kuse skončila.

Petr sebou hodil na stoh balíků sena. Další týden tady? 
Z toho zešílí.

To slovo ho zarazilo. Už o Vole nepřemýšlel jako o ší-
lené ženské. Vzepřel se na  loktech a  prohlížel si ženu, 
která se dala do čištění nástrojů, pečlivě zdvihajíc a leštíc 
každičký z nich. Díval se, jak každý kousek nářadí, když 
byla hotová, položila zpátky přesně na jeho místo. V je-
jích pohybech byla klidná cílevědomost, která se mu lí-
bila. Předvídatelnost.

Dovnitř se přikolébal François a zívl. Vylezl si do vi-
dlice krokví nad ponkem a zahájil očistu před spánkem. 
Petrovi připadalo, že mu začíná být s  Volou příjemně, 
právě jako Françoisovi.

Petr natáhl krk, aby se podíval, co žena vyrábí. Ruko-
jeť. Přinesla do  stodoly zlomenou motyku a opatřovala 
ji novou násadou. Něco tak jednoduchého, a Petrovi to 
náhle připadalo magické. Jako jeho berle. Než je dostal, 
byl úplně bezmocný. Vola stloukla dohromady pár prký-
nek – a on se může vznášet nad kilometry drsné krajiny, 
rychle a s jistotou. Magické.
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Přitáhl si berle blíž, opřel si je do podpaží a vychutná-
val známý pocit klidu, který mu přinášela jejich robustní 
síla. Zhoupl se k pracovnímu stolu. „Chtěl bych něco vy-
robit. Ukážete mi to?“

Vola se zaklonila a  pozorně si ho měřila. Trvalo to 
snad celou minutu, ale nakonec přikývla. Nemá cenu, 
aby ti hnil mozek zahálkou. Víš vůbec něco o práci se 
dřevem?“

„Řezat směrem od sebe – to je jediné, co vím.“
„Pro začátek to stačí. Ale já myslela něco jiného.“ Vola 

vytáhla z truhly se dřevem čerstvý špalíček a položila ho 
na ponk. „Kdo je tu pán?“

„Promiňte?“
„Kdo je tu šéf: já, nebo dřevo?“
Petr chápal, že je to zkouška. Podíval se na  dřevo, 

prázdné, tiché, čekající. Potom se rozhlédl po úhledných 
obloučcích nablýskaných nástrojů, které byly tak dych-
tivé pracovat, až se mu zdálo, že se třesou. „Vy. Vy jste 
pán.“

Vola přikývla. Vybrala jedno dlátko s prohnutým os-
třím a  paličku, potom si špalík dřeva prohlédla stejně 
pátravě jako před chvílí Petra – jako by se snažila vy-
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číst zpod jeho povrchu nějaké tajné poselství. Ťukla dlá-
tem do čerstvého dřeva. Odřízlo ho s čistým loupnutím 
a na pracovní stůl přistál zakroucený odštěpek.

Otočila se na Petra. „A teď? Kdo je pánem teď?“
Volina tvář mu nic nenapovídala. Zato dřevo, jehož 

chybějící klínek byl teď palčivý jako otázka, která se do-
žaduje odpovědi, promluvilo. „Dřevo,“ řekl s jistotou.

„Správně,“ přikývla Vola. „Od  této chvíle je pánem 
dřevo. Řezbář je dřevu služebníkem. Všichni řemeslníci 
slouží svému řemeslu. Jakmile se rozhodneš, co chceš vy-
robit, stává se pánem tvůj projekt. Víš, co chceš vyrobit?“

Odpověď z  něho vyklouzla sama. „Jak se vyřezává 
liška?“

Jakmile ta slova opustila jeho rty, zapřel se Petr v oče-
kávání odpovědi, která určitě měla přijít – o  tom, že si 
na to musí přijít sám. Ale Vola ho překvapila.

„Jednou se zeptali Michelangela, jak vytvořil jednu ze 
svých soch. Odpověděl: ‚Viděl jsem v mramoru anděla, 
a tesal jsem do kamene, dokud jsem ho nevysvobodil.‘ To 
je možná správný způsob, jak o  tom přemýšlet. Samo-
zřejmě, pokud se budeš snažit najít ve dřevě lišáka, budeš 
muset začít u dřeva.“

print-biomver-margin-0
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Pokynula Petrovi, aby šel za  ní k  truhle se dřevem. 
„Různé druhy dřeva, různé výhody. Lípa se dobře vyře-
zává, snese jemné detaily a je lehká. Používám ji na hlavy 
loutek. Tohle je borovice –“

„Jasan se hodí na baseballové pálky,“ poučil ji Petr. „Je 
hodně tvrdý.“

Vola si chvilku beze slova přehazovala borový špalík 
z  jedné ruky do druhé. „Což mi připomíná…“ Otočila 
se k Petrovi: „Ty opravdu nemáš pálku? Miluješ baseball, 
a nemáš vlastní pálku?“

„Jsem polař.“
„No… a? Takže čekáš, až někdo zasáhne míček, a po-

tom pro něj běžíš? Tak jen reaguješ. Copak bys ho ne-
chtěl zasáhnout sám?“

„Tak to ale není. Jakmile dostanu míček, jsem pánem 
situace já. Nereaguju; rozhoduju o hře. A odpaluju taky, 
tým má pálky. O baseballu nic nevíte.“

„O baseballu nevím možná nic.“ S pokrčením ramen 
zahodila dřívko zpátky do  truhly. „Ale začínám vědět 
něco o tobě. A mám za to, že bys potřeboval mít pálku.“

Petr se obrátil k  truhle. Přejížděl dlaní po  špalících 
dřeva a  před očima se mu rozvinul obraz: modré sklo 
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roztříštěné na  bílých růžích. Když se postavil na  metu 
s  týmovou pálkou v  ruce, dokázal se tomu obrazu vy-
hnout jen nejurputnějším, nejúpornějším soustředěním 
na pohyby nadhazovače.

Kdyby měl zase vlastní pálku, vždycky když by ji vzal 
do  ruky, měl by zase před očima rozbité modré sklo 
na bílých růžích. Neměl na to sílu.

Zvedl kousek dřeva medové barvy, právě tak velký, 
jako byl Pax, když ho našel. „A co tohle?“ zeptal se přes 
stažené hrdlo. „Je takové zvlněné, jako srst.“

Vola vypadala, jako by se musela kousat do  rtu, aby 
v  debatě nepokračovala. „Ořešák,“ pronesla nakonec. 
„Krásně zrnitý. Dost měkký. Chvíli si ho prohlížej. Vyře-
závat budeme zítra.

Později večer, právě když se chystal k smrti unavený 
vylézt do  svého houpacího lůžka, padl Petrovi do  oka 
ten kus dřeva, který předtím odpoledne opřel o okenní 
římsu. Za celý den si na Paxe sotva vzpomněl. Zaplavil 
ho pocit viny. Začínal žít život bez lišky, něco, co nezažil 
od svých sedmi let.

Trvalo mu mnohem déle – přesně jeden rok a šestnáct 
dní, vypočítal Petr – než uplynul celý den, aniž by pomy-
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slel na svou matku. Toho dne vyrazili tábořit s rodinou 
jednoho kamaráda. Ráno nasedli do kánoí a celý den ry-
bařili a plavali a stavěli stany a grilovali klobásy. Teprve 
když si večer zalezl do spacího pytle pod hvězdami, zdrtil 
ho pocit zrady. Tu noc se trápil myšlenkou, že si život bez 
matky zaslouží.

Vytáhl z  batohu její fotografii. Její narozeniny, ten 
drak. Jedna z  těch krásných vzpomínek. Drak ne-
létal – bylo mu šest let a  ve  skutečnosti to nebylo víc 
než obrázek draka připevněný lepicí páskou k dřívkům 
od nanuků. Už v  těch šesti letech však věděl, že kdyby 
u toho byl jeho otec, drakova nedokonalost by mu zničila 
celé odpoledne. On tam ale nebyl a maminka se tomu 
jen zasmála, a potom si rozprostřeli na kopci deku a na ní 
uspořádali malý piknik s arašídovým cukrovím a hrozno-
vou limonádou a vymýšleli si jednu historku za druhou 
o papírovém draku, který byl příliš moudrý, než aby jen 
tak poletoval vzduchem, když na něj čeká tolik úžasných 
dobrodružství dole na zemi.

Petr položil fotografii na římsu vedle dřevěného špa-
líku. Zavřel oči. Potřeboval navštívit ve  vzpomínkách 
i Paxe.
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Pax, jak čeká u dveří kotce, když se Petr vrací domů, 
protože umí rozeznat kvílení brzd školního autobusu. 
Pax, jak hledá v jeho batohu ohryzky od jablek. Pax, jak 
mu vykukuje z velké kapsy v mikině. Jednou ho Petr pro-
pašoval do  školy – ve druhé třídě si neuvědomoval, co 
tím může způsobit liščeti, jen se chtěl tajně těšit z jeho 
společnosti. Ten den byl ve škole cvičný požární poplach 
a zvuk alarmu vyděsil Paxe k smrti. Petra poslali domů 
a jeho otec se hrozně zlobil, skutečným trestem však pro 
něj byl nářek třesoucího se štěněte.

Ta nejkrásnější vzpomínka byla klidná a tichá. Před-
minulá zima byla chladná. Petrovi se mnohokrát ne-
chtělo vstávat od krbu k domácím úkolům. Byla taková 
zima, že se i Petrův otec smiloval a vpustil navečer Paxe 
dovnitř, aby se natáhl u  ohně. Pax usnul u  tepla a  če-
nich a tlapky měl tak rozpálené, že mu je Petr chodil bez 
přestání kontrolovat. Petr si pamatoval, jak za pročítání 
učebnice dějepisu spustil ruku k zemi a  čechral Paxovi 
srst mezi lopatkami. Mír.

Otevřel oči. Podíval se na  špalík ořešákového dřeva 
a v bledém měsíčním světle v něm uviděl lišku.
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Liška vyrazila na cestu s Paxem, ale jeho skoky byly 
delší než její a Pax uháněl naplno celou noc, celé do-

poledne. Když po poledni dorazil ke staré továrně u řeky, 
necítil její přítomnost už celé hodiny. Tiše vklouzl do ze-
leného rákosí nedaleko po proudu od místa, kde odpo-
čívalo Šedákovo tělo. Sklonil hlavu, aby se napil. Když 
uhasil žízeň, rozhrnul rákosí.

Pole bylo prázdné. Vozidla pryč. Po lidech nebylo ni-
kde stopy, jejich pachy však byly čerstvé a  ještě ostřejší 
než předtím. Byli blízko, a byli plni úzkosti. Pax popošel 

19
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proti proudu, v úžině překonal řeku a rozběhl se po za-
lesněném hřebeni prozkoumat místo shora.

Na protějším svahu za troskami továrny pokračovaly 
pozemní práce. Vojáci se uchýlili do svých zákopů jako 
lišky ukryté do nor: někteří kopali další jámy, další praco-
vali s vybavením, ještě jiní diskutovali nad mapami. Také 
vozidla se za stěnami ukrývala.

Pax se vrátil po své stopě zpět po hřebeni, zpět k řece, 
zpět po proudu. Vklouzl zpátky do rákosí, a když vystr-
čil hlavu a zadíval se vzhůru, znovu nespatřil žádné lidi. 
Ve vzduchu těžce visel temný elektrický pach.

Vítr se otočil a přitáhl s sebou kouř od východu. Ces-
tou ho ucítil už dvakrát, teď byl však hustší, nebezpeč-
nější. Bližší.

Pax se nemohl dočkat bezpečí noci.
Zanořil se do vody a plaval, nad hladinou jen hladkou 

hlavu. Vylezl na břeh a vytřepal si z kožichu vodu. Nízko 
nad zemí zamířil k nejbližšímu úkrytu – zakrslému dubu 
jen několik plných skoků odtud, jejž u  země lemovaly 
mladé zelené výhonky.

Odtud konečně spatřil výhodu, již potřeboval: asi 
v půli cesty pod zdmi továrny, kde se pole začínalo vy-
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rovnávat, čněla ze země tabule růžové žuly. Svazek drátů 
se zdvihal přes výchoz, než padal zpátky dolů do trávy.

Pax se vyplížil z  úkrytu. Jeho tlapky cítily v  zemi 
hrozbu: podél břehu byly ukryté další krabice, pole bylo 
protkáno dalšími dráty. Vyskočil opatrně, aby se jim vy-
hnul, a klouzal travinami tak rychle, že se sotva rozdělily.

Pod skalním výchozem se přikrčil a  nastražil uši 
do kopce. Podle plynulého rytmu jejich hlasů a nástrojů 
věděl, že vojáci neopustili své výkopy. Vítr stále vanul 
z kopce k němu – kdyby se blížili, upozornil by ho.

Vybral si ze svazku jeden drát a  začal ho okusovat. 
Než stihl přehryzat vnější plášť, vrhly se na něj zezadu 
zuby vtělené zběsilosti. Tvrdě udeřil o kámen, až ztratil 
dech. Překulil se na nohy a spatřil Lišku, jak přes něj pře-
skakuje k vrcholku skály.

Z takové výšky měla výhodu. Vrány říkají, že lidé ne-
mocní válkou se blíží. Tuhle vybuchující zemi, tyhle dráty 
smrti tu nechej jim.

Pax byl větší než Liška, ale s její odhodlaností se ne-
mohl měřit. Pokaždé když se pokusil vrátit na své místo 
u drátu, její chňapající čelisti ho odehnaly. Obešel skálu, 
čímž se přiblížil ke staré továrně víc, než se mu líbilo, aby 
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se k Lišce dostal shora. Než se však na ni stihl vrhnout, 
zaujal jeho pozornost jakýsi pohyb dole u řeky.

Liška jeho úlek zaznamenala, ale zrak měla dál upřený 
na Paxe. Přišli lidé?

Pax cítil pod její otázkou vzrušenou dychtivost. Ne. 
Jiná liška, myslím.

Liška se odmítala nechat rozptýlit. Žádná liška z na-
šeho údolí by si netroufla přes hranice toho teritoria.

Pax se natáhl, aby lépe viděl. A spatřil to znovu – úzký 
měděný klín zakončený bílou špičkou, který se zdvi-
hal a zase mizel, zdvihal se a mizel, běžel podél říčního 
břehu přesně po trase, kterou šel předtím on, po stejné 
trase, kterou musela sledovat Liška, aby ho našla.

Z rákosí to znovu rudě zablesklo. Drobný lišák šplou-
chl do vody. A vtom ho Pax poznal.

Zaječel varování.
Nato se Liška otočila a podívala. Mlázím u zakrslého 

doubku se z  vody prodíral Skrček. Liška okamžitě vy-
skočila, jako by náhle byla dvakrát větší. Jediným skokem 
opustila skalní výchoz a rozletěla se dolů z kopce.

Ne, zpátky! Domů! Zpátky! Liška se řítila mezi travi-
nami. Panika v jejím hlase jako by Skrčka jen poháněla 
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vpřed – znovu se natáhl, aby zjistil, kde je, a nato se jí 
v radostných skocích vydal v ústrety.

Pax se vrhl na dráty, ale už bylo pozdě.
Sotva se prokousal pláštěm, zemí se rozletěl temný 

pach blesku. Smrtící úder elektrického proudu roztříštil 
Paxovi jeden ze zadních zubů. Spálil mu horní pysk, se-
žehl hrdlo a svezl se podél páteře do země.

A vtom rozlehlý pás pole pod ním vyletěl do vzduchu. 
Paxe shodil náraz ze skály, a když znovu dopadl na pev-
nou zem, zamotaný do  vyvrácených křovin, puklý svět 
zahřměl tichem. V tom tichu mu zvonila lebka a on, stále 
nehybný šokem, přihlížel, jak se shůry snáší krupobití 
horké hlíny a kamení a větvoví a býlí a na zemi se mísí se 
závojem hrubého písku.

Vrávoravě vstal a nasával do pohmožděných plic spá-
lený vzduch, dokud se mu v hlavě nevyjasnilo. Potom se 
natáhl v bocích a větřil ve vzduchu po Skrčkovi a Lišce. 
Hledal je ve  všech směrech, ale nos mu byl k  ničemu, 
jemné čichové nervy otupily popel a saze. Zaštěkal na ně, 
ale zvonění v uších byl dál jediný zvuk, který slyšel.

Pax se vyhrabal z hromady křoví a setřepal ze sebe tro-
sky. Vojáci proudili přes doutnající skvrnu pole a vrhali se 
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do řeky. Když byli pryč, šel za nimi. S každým pohybem 
jako by mu kosti znovu explodovaly.

Na místě, kde je viděl naposledy, znovu zavolal Skr-
čka a Lišku. Odpověď neslyšel, ale – zprvu matně, jako 
by přicházel do jeho uší z veliké dálky – zaslechl vlastní 
štěkot. A po něm i  zvuk větru a praskání sežehnutých 
stonků pod tlapkami a hrubé výkřiky válkou nemocných 
mužů, když se vraceli do zákopů.

A ze stromů povyk vran, které krákaly svou nelibost 
nad rozbořeným světem. Pax opět slyšel.

Hodinu křižoval pole sem a tam a volal pohřešované 
druhy. Už padl soumrak, když to konečně uslyšel: slabou 
odpověď Liščina zakňučení. Šel za hlasem až k řece. Za-
krslý doubek, rozštípaný a doutnající, ležel na břehu řeky, 
zčernalé větve ponořené v její vodě.

Lišku našel ukrytou v hliněné kouli tvořené vyvráce-
nými kořeny dubu. Hlavu měla vztyčenou a  oči bdělé, 
přestože čumák měla slepený zaschlou krví. Srst jejího 
nádherného ohonu byla spečená v  černou kůru. Pax jí 
očichal tvář. Krev na jejích lících nepatřila jí.

Sklonila hlavu. Pod jejím tělem se choulilo nehybné 
tělíčko Skrčka.
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Pax schýlil čenich k  lišákovu hrudníčku. Zdvihal se 
a klesal v nepravidelných záškubech a Paxovi se ulevilo.

Potom se však Liška posunula a on to uviděl: kde měla 
být Skrčkova zadní noha, kde měla být pružná končetina 
s hladkou černou srstí a svižná bílá tlapka, byla jen ro-
zervaná rudá spoušť na listí nasáknutém krví.
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Petr třel rukojeť dláta naolejovanou ocelovou vlnou 
a snažil se odolat nutkání mrštit nástrojem přes ce-

lou stodolu. Ráno bylo dobré. Chodil o berlích přes pole 
a  lesy, zdolával bahno i  štěrk, šplhal po  horských sva-
zích a spouštěl se přes skalnatá úbočí, přelézal kamenné 
stěny a podlézal ploty. Byl silný, byl neúnavný a byl téměř 
stejně rychlý, jako by měl na zemi obě nohy. V poledne 
Vole řekl, že se cítí připravený odejít hned, a  také byl. 
Ale ona ho ignorovala jako obvykle. Poslala ho odpočívat 

20
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do stodoly a jeho berle si vzala jako rukojmí. „Nohu na-
horu. Nalešti mi nářadí. Ať víš, jak ho vzít do ruky.“

Zrak mu padl na téměř dokončenou řezbu na pracov-
ním stole. Liška byla ještě hrubá, ale vypadala živoucně 
a pro něj představovala znamení, že nalezne Paxe v po-
řádku. I když mu doufat připadalo nebezpečné, dovolil 
sám sobě představit si ten výjev. Zavolá na Paxe na tom 
místě, kde ho nechal, a Pax vyrazí tryskem z lesa a radostí 
ho nejspíš srazí na zem. Pak spolu půjdou domů.

„Ty mi tu rukojeť úplně ubrousíš, chlapče.“
Petr vyskočil. „Neslyšel jsem vás přicházet.“
„Když pracuješ s nářadím, nemůžeš si dovolit být du-

chem jinde.“ Vola se usadila na  sudu vedle něj a  vzala 
do rukou rašpli a naolejovaný hadřík.

„Myslel jsem na Paxe.“ Odložil nablýskané dláto a zvedl 
svou řezbu. Když k němu Vola natáhla dlaň, lišáka jí podal.

„Vypadá, jako by mi z té ruky chtěl vyskočit. Máš o něj 
starost?“

Petr přikývl. „Ale přitom si docela často myslím, že 
by mohl být v pořádku. Lišky jsou chytré – velmi chytré. 
Museli jsme zamykat dveře do  kuchyně, protože Pax 
uměl otevřít každou skříňku. Jednou u mě v pokojíčku 
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překousal šňůru k úplně novému větráku. Táta zuřil. Až 
potom, když se to snažil opravit, zjistil, že v krytu toho 
větráku byl zkrat. Bylo by to chytilo. Myslím, že to Pax 
nějak věděl a že mě chránil. Takže proč by mu chytrost 
nestačila na  to, aby se naučil lovit? Vy nemyslíte, že se 
o sebe dovede postarat?“

„Myslím,“ řekla Vola.
Petr si od ní vzal řezbu a prohlížel si lišákův obličej. 

„A je tu ještě něco,“ řekl. „Jde o to, že… já bych zkrátka 
věděl, kdyby umřel.“ A potom řekl Vole to, co ještě nikdy 
nikomu neřekl – o pocitu splynutí s Paxem, který někdy 
míval; o tom, jak někdy nejenže věděl, co jeho lišák cítí, ale 
že to sám cítil. Uslyšel, jak šíleně to zní, a zatajil dech.

Místo aby se začala smát, řekla mu Vola, že má štěstí. 
„Prožil jsi na vlastní kůži moje dva, a přece ne dva.“

„Máte to napsáno na nástěnce – Dva, a přece ne dva. 
Nevěděl jsem, co to znamená.“

„To je buddhistický koncept. Nedvojnost. Je o jednot-
nosti, o  tom, jak věci, které jsou zdánlivě oddělené, jsou 
spolu ve  skutečnosti pevně spjaté. Rozdělenost neexis-
tuje.“ Vola si od něj znovu vzala řezbu: „Tohle není jen 
kousek dřeva. Jsou to i mraky, které přinesly déšť, jenž za-
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léval strom, a jsou to i ptáci, kteří v něm hnízdili, a veverky, 
co pojídaly jeho ořechy. A je to i jídlo, kterým mě krmili 
moji prarodiče, protože mi dalo sílu jít a porazit ten strom, 
a je to i ocel sekery, kterou jsem k tomu použila. A je to to, 
jak dobře svého lišáka znáš, což ti dovolilo ho včera vyře-
zat. A bude to příběh, který budeš vyprávět svým dětem, 
až jim tu figurku jednou dáš. To všechno je oddělené, ale 
současně i jedno, neoddělitelné, nedílné. Rozumíš?“

„Dva, a přece ne dva. Nedílné. Takhle… před pár dny 
jsem si najednou byl jistý, že se Pax najedl. Cítil jsem to. 
Včera v noci jsem se díval na měsíc a věděl jsem, že Pax 
ho v tu chvíli vidí taky. Myslíte, že když cítím Paxe žít, je 
naživu?“

„Ano.“
Petrovy naděje po tom slůvku vzrostly. Vola nikdy ne-

řekla nic, co nemyslela zcela vážně. „Tady si říkáme pravdu; 
to je pravidlo.“ To už mu stihla říct nejmíň stokrát.

Najednou si uvědomil, že je k nezaplacení mít někoho, 
na jehož upřímnost se můžete spolehnout. Kolikrát v ži-
votě si nepřál nic jiného? Na kolik otázek potřeboval do-
stat pravdivou odpověď a místo ní se mu od otce dostalo 
jen temného mlčení?
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A pak, než ztratí odvahu, položil tu, která ho poslední 
dobou tak pronásledovala.

„Myslíte… Myslíte, že když je v člověku něco divo-
kého, že se to dá zkrotit? Když to má v povaze? Když to 
zdědí?“

Vola se na něj tvrdě podívala. Petr věděl, co si myslí: že 
se ptá na Paxe, a neopravil ji. Znovu se chopil dláta, dal 
si ho do klína, a čekaje na odpověď, provrtával ho očima, 
ruce na jeho rukojeti sevřené doběla.

„Byl jsi vždycky takový? Chtěls, aby druzí řešili tvoje 
problémy za tebe? Hm? Tak to nefunguje.“

Petr si oddechl. Jakmile tu otázku vyslovil, uvědomil 
si, že odpověď nechce slyšet. Možná že na to, slyšet od-
pověď na tuto otázku, nebude připravený nikdy.

Vola se poplácala po  kapse overalu a  zamračila se. 
„Málem bych zapomněla.“ Vytáhla muffin zabalený 
v ubrousku a podala ho Petrovi. K snídani snědl čtyři, ale 
ona byla stále přesvědčená, že nejí dost.

Rozbalil ho. Byl trošku pomačkaný, ale stejně jako 
u  těch ostatních byl pekanový ořech posazený přesně 
uprostřed polevy z  hnědého cukru. Vola je pekla včera 
pozdě do večera a Petr ji slyšel, jak si něco prozpěvuje 
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v  jazyce, jenž nepoznával. Něco veselého. „Volo, proč 
vlastně žijete pořád tady a sama?“

„Už jsem ti to řekla.“
„Ale dvacet let, abyste zjistila, kdo jste? Chci tím říct, 

opravdu to může být tak těžké?“
„Strašně těžké. Poznat čistou pravdu může být to nej-

těžší na světě, když je o tobě. Když tu pravdu totiž ne-
chceš znát, uděláš cokoli, abys ji před sebou zamaskoval.“

Petr odložil muffin. Teď se Vola vyhýbá odpovědi. 
„Ale vy už ji znáte. Znáte pravdu o sobě. Takže proč ne-
jdete žít někam mezi lidi? Řekněte mi pravdu. To je tu 
přece pravidlo, ne?“

Na okamžik se zahleděla z okna stodoly. Ramena jí 
poklesla, a  když se k  němu otočila, vypadala unaveně. 
„Máš pravdu, Petře bez pálky. Možná je to proto, že se 
už znám. Možná už o sobě vím, že mezi lidi nepatřím. 
Možná jsem granát.“

„Jak to myslíte, granát?“
„Jak bys nazval někoho, kdo se z holky, co krade bro-

skve a  pozoruje světlušky, změní v  ženskou, co zabije 
člověka? Hm? Ta holka by si radši usekla ruku, než by 
ublížila jedné z  těch světlušek, ale pár let nato jen tak 
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zabije úplně cizího člověka. Takovému člověku já říkám 
zbraň. Jsem nepředvídatelná, smrticí zbraň. Je nejlepší, 
když zůstanu schovaná tady, kde nemůžu nikdy nikomu 
ublížit, ani náhodou.“ Zdvihla dlaň a  střelila po  něm 
prsty – bum! – ale tentokrát její gesto vypadalo daleko 
víc smutně než hrozivě.

„Mně neubližujete,“ řekl Petr.
„A jak víš, že se to ještě nestane?“
„Protože to vím.“ Udeřil se do prsou: „V jádru.“
Vola plácla dlaněmi do  stolu a  seskočila na  zem. 

„Srovnej mi ty nástroje, jak byly,“ zamumlala přes ra-
meno a odešla.

Petr se díval oknem, jak kulhá po  pěšině. Připadalo 
mu, že se pohybuje jinak. Jako by ta její noha z masivní 
borovice ještě ztěžkla.

Petr vrátil čisté nástroje jeden po  druhém do  jejich 
kapes a sroloval plátěné pouzdro. Cítil, jak se mu kdesi 
vzadu v hlavě začíná svíjet stará známá úzkost. Už tady 
trčel přes týden. Už by byl odešel, nebýt té třetí pod-
mínky. Slíbil to a dlužil jí to, ale když se jí u snídaně ze-
ptal na  slíbené jeviště, jen pokrčila rameny: „Tak já se 
do toho dám.“
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A vtom ho napadlo řešení, tak směšně jednoduché, že 
se musel nahlas zasmát.

Bez berlí byl zase nemotorný a pomalý, ale podařilo se 
mu doskákat ven, kde měla Vola hromadu ostříhaného 
roští. Z ní vytahal tucet dlouhých rovných kmínků, každý 
tlustý jako jeho paže. Jeden po druhém je naházel do vrat 
stodoly, pak se vrátil a natahal je dovnitř. Na kozách je 
očistil od postranních větví a pustil se do práce.

A dvě hodiny nato bylo jeviště hotové. Nebylo se příliš 
na co dívat – rohy opatřené neumělými vruby byly svá-
zané motouzem, stěny a podlahu tvořila pestrá všehochuť 
zbytků prkýnek přibitých k rámu hřebíky – ale když přes 
vršek přehodil kus pytloviny, spokojeně se usmál. „Hračka,“ 
řekl Françoisovi, který se přikolébal k němu a začal rám 
s nepokrytým obdivem očichávat. „Hračka.“

„Vyrobil jsem jeviště. Je ve stodole.“
Vola zvedla hlavu od kuřete, které právě škubala. Po-

dívala se na kus větve, o nějž se Petr opíral, a pokynula 
k jeho berlím opřeným o kuchyňský pult.



203

Petr se pro ně natáhl, nechal si je vklouznout do pod-
paží a  vychutnával si okamžitou úlevu, kterou mu při-
nesly. „Teď už pro vás můžu zahrát to představení. Pojďte 
do stodoly.“

„Tohle musím dodělat. Ale dobře. Uděláme to dnes.“
„A potom už budu moct jít, Volo. Jsem připravený.“
Vola položila kuře na stůl a povzdechla si. „Nejsi při-

pravený. Spíš doma, v  teple a  suchu. Máš čistou vodu 
a někdo ti vaří jídlo. Ale dobře. Zítra si tě vyzkouším. 
Patnáct kilometrů. Půjdeš polovinu, ukážeš mi, jak se 
umíš na jedné noze utábořit, a půjdeš zase zpátky. Pak si 
můžeme promluvit.“

Petr se díval, jak sbírá slepičí peříčka a  schovává je 
v plátěném sáčku. A vtom mu to došlo: až odejde, nic 
se nezmění. Vola si bude dál schovávat peříčka, bude si 
dál sama v lesích vyrábět své loutky, další a další a další 
loutky, a  dál bude přehrávat příběh neznámého vojáka 
prázdné stodole.
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Pax hlídal Skrčka celou noc a část dalšího dne z neda-
lekého křoví. Odcházel si jen svlažit popálený pysk 

v  chladném říčním bahně a  pojíst drobné rybky, které 
nacházel ležet na břehu. Vrátil se mu čich, a kdykoli se 
probudil z trhaného spánku, větřil směrem k Lišce a Skr-
čkovi, aby se ujistil, že jsou ještě živí.

Liška natahala k  padlému stromu křoví a  stočila se 
kolem bratrova těla, aby zůstal v  teple. Několikrát ho 
krátce opustila, a to vždycky Pax tiše zaujal její místo ve-
dle Skrčkovy nehybné postavičky.

21



205

Byl právě u něj, když se Skrček konečně se zakňuče-
ním probudil.

Pax šťouchl lišáka do  plece, aby ho uklidnil. Skrček 
zvedl hlavu. Oči měl zatemněné bolestí a  strachem. 
Znovu zanaříkal a  Liška, která byla nedaleko na  lovu, 
přiběhla v mžiku zpátky.

Pax se zdvořile odtáhl, ale Liška se jen uvelebila brat-
rovi po boku a ulehla svou lící vedle Paxovy. Pax se stočil 
ke Skrčkově ráně a opatrně ji olízl, zvědavý na Liščinu 
reakci. Pozorně ho sledovala, ale neprotestovala.

Pax začal čistit ránu důkladněji. Skrček na něj hleděl 
důvěřivýma očima a držel. Když byl Pax hotov, omyl Skr-
čkovi i tvář a uši. A Liška neprotestovala.

Když Skrček znovu usnul, Pax zůstal s  nimi. Spolu 
s Liškou sledovali, co se děje v táboře.

Na  vybuchlou část pole se lidé sice nevrátili, dál ji 
však obklopovaly nebezpečné pachy. Když zavál vítr 
od  západu a  přinesl pach spálené země, lidé vypadali 
napjatě. Do tábora dorazili další s novými stroji. Na ná-
hlé zaburácení motoru Liška nadskočila leknutím. Pak 
položila hlavu zpátky k bratrovi. Musím ho brzy přestě-
hovat.
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Lidé nemají čich. Když se ukryjeme před jejich očima, bu-
deme v bezpečí.

Liška se od něj otočila zpátky k lidem. Nejsme v bez-
pečí, dokud je v okolí jediná lidská bytost.

Liška teď připadala Paxovi menší, jako by uvnitř přišla 
o něco moc důležitého. Věděl, že jí to sebrali lidé. Můj 
chlapec nikomu neublíží. Není jako oni. Není nemocný vál-
kou.

Nemocní válkou jsou dospělí. On je ještě mladý.
Ne. Rozdíl je v něčem jiném. Pax si tím byl jist, ale zá-

roveň byl zmatený. Za poslední rok Petr vyrostl a zesílil 
a prohloubil se mu hlas. Ale co víc, i jeho pach se změnil 
– už to nebyl pach dítěte. Už není mladý. Ale není ne-
mocný válkou. Poslední den, co jsem ho viděl, o mě pečoval, 
přestože sám cítil bolest. Z očí mu tekla voda.

Měl zraněné oči?
Pax chvíli uvažoval nad záhadou lidského pláče. Ne. 

Když je zraněný někde jinde, teče mu z očí voda. Stéká mu 
po tvářích. Myslím, že ta tekoucí voda ulevuje od bolesti. Ale 
jeho dech – lapá po vzduchu, jako by ho ta voda bolesti topila.

Liška se stočila ke kyčli svého spícího bratra a začala 
ji očišťovat od  dalších ostrůvků zaschlé krve. Po  chvíli 
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zdvihla oči k Paxovi a v těch očích Pax spatřil všechny 
hrozné věci, které její rodině provedli lidé.

A  vtom Pax něco pochopil. Ten poslední den hodil 
hračku do lesa Petr. Z očí mu tekla voda bolesti, ale to on 
hodil hračku. A nešel za ním.

Můj chlapec není nemocný válkou. Ale změnil se. Už umí 
klamat.
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Petr rozsvítil čtyři velké lucerny zavěšené na krokvích 
stodoly. Nářadí, brus, stěna plná loutek – v kuželech 

jantarového světla zářilo všechno teple a radostně. Do-
konce i seno se náhle lesklo jako zlato. Stodola vypadala 
jako znovuzrozené, avšak důvěrně známé místo. Už ji 
znal jako svůj domov.

Domov. Jakmile sehraje pro Volu loutkové předsta-
vení, už za hodinu, bude konečně volný a bude moci zase 
vyrazit.

22
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Rozsvítil dvě menší lucerny u  jeviště a sňal ze stěny 
Sindibáda. „Čeká tě vystoupení.“ Marioneta na něj civěla 
prázdnýma černýma očima. Petr zkontroloval všechny 
klouby, stále ještě užaslý z toho, že Vola dokázala loutku 
rozebrat, jen aby on mohl poznat její tajemství. A náhle 
se mu z paměti vynořila Volina tajná filosofická kartička: 
„Byla by ze mě dobrá učitelka.“

V tom měla pravdu. Myslel na to, jak snadno ho učila 
při tréninku nové postupy, aniž by z toho dělala velkou 
vědu. Jak ho nechala, aby se díval, jak vyřezává, a pak ho 
přiměla, aby si na věci přišel sám. Jak se ho na všechno 
ptala, ale nikdy neodpovídala za něj.

Ale v čem se zcela mýlila, bylo to, že je příliš nebez-
pečná, než aby žila blízko lidí. Každý, kdo by ji znal, by jí 
to potvrdil.

Problém byl, že ji nikdo neznal.
Snad kromě něj.
Zavěsil marionetu zpátky na zeď. „Promiň, Sindibáde, 

ale dnes večer tě sláva nečeká.“
Šel ven a  vytáhl z  hromady roští větev tlustou jako 

zápěstí. Ve stodole potom odřízl konce a hřebíkem přit-
loukl základnu. Na špičku přivázal plechovou mísu No-
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hova hnízda a postavil konstrukci na jeviště. Potom sňal 
z bidýlka loutku kouzelnice a odšrouboval jí levou nohu.

„Připraven?“ zvolala Vola.
Petr vylezl na  hromadu balíků sena, které natahal 

za jeviště, a chopil se vodicího zařízení kouzelnice, pře-
kvapený, že se mu netřesou ruce. Protože všechno, čím 
si byl ještě před hodinou skálopevně jistý, mu najednou 
připadalo jako příšerný nápad.

Když vešla do stodoly, měla na sobě Vola místo pra-
covní kombinézy dlouhou purpurovou sukni a  také si 
vyčesala vlasy. Takhle ji Petr ještě neviděl. Jeviště, které 
postavil, ji ohromilo, a nebylo to jen naoko. „Máš talent 
na práci se dřevem,“ řekla. „Kdybych hledala učně, na-
bídla bych ti místo.“

Co si o něm pomyslí za dalších pár minut? Na takové 
úvahy teď ale nebyl čas. „Připraven,“ zalhal.

Vola zhasila čtyři lucerny; pak Petr slyšel, jak si do-
prostřed stodoly přitáhla sedátko.

„Toto je příběh jedné dívky,“ začal.
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Uslyšel, jak Vola zalapala po dechu. A od té chvíle už 
bylo hrobové ticho.

Ticho, když roztáhl oponu a na jevišti se objevila ležící 
kouzelnice, ticho, když se rozsypalo osivo, které jí položil 
na břicho jako broskve. Ticho, když ji oblékl do  svého 
maskovacího trička, zastrčil jí vlasy do helmy z hliněné 
mísy a do ruky jí vložil hůl jako pušku. Ticho, když ji z té 
pušky nechal vystřelit, když jí odšrouboval nohu, když ji 
nechal vyšplhat vzhůru do hnízda.

Petr očekával protest, když hnízdo propuklo v plamen, 
ale Vola dál zarytě mlčela. A přesně jak si to vyzkoušel, 
oheň se rychle vyčerpal, když mu došla hrstka dřevěných 
hoblin. Měl akorát dost času na to, aby marionetě svlékl 
vojenskou uniformu.

Vytáhl ji z hnízda a spustil ji zpátky na  jeviště, kam 
předtím posadil loutku dítěte vedle své vyřezávané lišky. 
Nechal kouzelnici sklonit k dítěti, nato se otočit a pohla-
dit lišku. A potom zatáhl oponu.

Petr zavěsil vodicí zařízení. Čekal, ale dál ho obklopo-
valo jen ticho. Natáhl krk a nakoukl přes jeviště.

Vola zírala přímo před sebe, skrz něj, tvář strnulou, 
jako by byla vyřezaná ze dřeva. V mihotajícím světle lu-
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ceren se leskly slzy, které jí proudily po tvářích. Ty slzy jí 
dávaly výraz vznešenosti.

„Promiňte mi to. Já myslel… Vy nejste granát. Jste 
dobrá. Vzala jste mě k sobě, učíte mě, abych mohl najít 
Paxe –“

„Nech mě o  samotě, chlapče.“ Její hlas byl hluboký 
a řezal jako drát.

„Počkejte. Podle mě je hloupost marnit život tady 
kvůli nějakému trestu. Chci říct, třeba ta knížka toho 
chlapa vůbec ani nezajímala. Třeba ji večer předtím vy-
hrál v pokeru. Třeba se chtěl jen… já nevím…“ Petr si 
dodal odvahu: „… stát učitelem nebo tak něco.“

Při slově „učitel“ po něm Vola střelila bradou, ale on 
neuhnul. „Jo, třeba se chtěl stát učitelem. Takže byste 
měla jít a udělat pro něj to. Ale to už se nikdy nedovíte, 
takže byste podle mě měla jít mezi lidi a žít svůj život. 
Chci jen říct, že ať vás dřív zranilo cokoliv, můžete se 
znovu zrodit jako fénix a –“

„Já vím, co mi chceš říct. Asi máš pravdu, ale teď jdi 
pryč. Nech mě být.“

Petr chtěl začít protestovat, ale při pohledu na ni, jak 
tam tak klidně sedí, hlavu vzpřímenou, slzy kanoucí až 
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na krk, ho slova opustila. Zabalil vodicí prvky kouzelnice, 
slezl z balíků sena a vzal si berle. Ticho stodoly bylo ne-
smírné a tíživé. „Dobře. Dobře,“ řekl, jen aby ho přerušil.

Chůze tmou ke  srubu trvala věčně. Uvnitř na  ku-
chyňském stole na něj čekal zakrytý talíř. Petr se svalil 
na dveřní rám, zaplavený pocitem viny. Vola mu předem 
připravila večeři ze zbytků od  oběda. „To kuře si ještě 
dneska dojíš, je to jasné?“

Čerstvá vlna viny. Zabila kuře, což nedělá často, jen 
proto, aby do sebe dostal bílkoviny.

Petr se odstrčil od dveří a  vzal od  sporáku krabičku 
zápalek. Neměl ponětí, jak dlouho chce Vola ve stodole 
zůstat, ale až se vrátí, nebude to do studeného a tmavého 
domu. Tohle pro ni může udělat. Rozsvítil všechny lampy 
a rozdělal oheň stejně, jak to dělávala každý večer ona.

Posadil se k ohni, díval se, jak sílí a roste, a v duchu si pře-
hrával všechno, co řekl. Všechno to byla pravda. To o tom 
vojákovi, že se možná chtěl stát učitelem, možná trochu 
přehnal, ale kdo ví, třeba to opravdu chtěl. Ne. V tom, co 
řekl, nebylo nic, co by nemyslel vážně. Nic, čeho by litoval.

Komínem zavál dovnitř poryv větru a ještě slabý oheň 
pod ním zaskomíral. Natáhl se pro další kus novin. Když 
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je mačkal, padl mu do oka titulek. ARMÁDA PŘIPRA-
VUJE ÚTOK. OBLAST URČENA K EVAKUACI.

Narovnal zmačkaný list a  četl. Podíval se na  mapu 
a nevěřil svým očím.

A potom popadl berle a vyrazil na verandu tak rychle, 
že François vyskočil ze svého útulného hnízda a utekl ven 
do noci. Nacpal si do batohu šaty a rozhlédl se. Z celé 
místnosti mu patřil jen náramek s fénixem, matčina fo-
tografie, baseballová rukavice a míček. Náramek položil 
na houpací lůžko, kde ho Vola určitě najde, ostatní věci 
hodil do batohu a vydal se do kuchyně.

V tu chvíli přišla Vola. Odložila klobouk na věšák, po-
dívala se na oheň a zpátky na Petra. Na jeho batoh.

Podal jí stránku z novin.
Vola si ji prohlédla a tázavě k němu zvedla oči.
Ukázal na mapu. „Ta oblast, kterou uzavírají?“ vykuc-

kal. „Je to jen osm kilometrů od místa, kde jsem nechal 
Paxe!“

„Jsi si jistý? Je to velká oblast…“
„Jsem si jistý! Vidíte tohle prázdné místo? To je stará 

opuštěná provazárna. Jsou tam vysoké kamenné zdi 
a budovy shlížejí dolů na řeku v  jediném místě, kde se 
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dá přejít – všude kolem je nepřístupná rokle. Na  tom 
místě budou bojovat o vodu. Hrávali jsme si v té továrně 
s kamarády na válku. Už jako děti jsme věděli, že je to 
dokonalé místo na  přepadení ze zálohy. Hráli jsme si 
na válku! Paxe jsem nechal na cestě, která tam vede, pro-
tože jsem myslel, že tam bude v…“ Slovo „bezpečí“ mu 
uvízlo v hrdle. Vyskočil a doklopýtal k věšákům u dveří, 
aby si vzal mikinu.

„Počkej. Vždyť se tam chystají bojovat. To je šílené.“
„Není to šílené. Je to správné. Teď už to vím. Pamatu-

jete na ten sýr? Zeptala jste se, jaký sýr mám rád, a já nevě-
děl. Otec má rád čedar, takže jíme čedar. Možná jsem měl 
kdysi rád něco jiného. Je to tak, jak jste řekla – posttrau-
matické zapomnění, kdo jsem, to je moje nemoc. Když 
jsem Paxe opustil, nevěděl jsem, co je správné a co špatné. 
Ale teď to vím. Teď vím, že tam musím jít. Vím to.“

„Dobře. Snad to tak je. Ale pořád máš jen jednu nohu, 
chlapče. To není možné. Podívej se, jak je to daleko.“ 
Vola se posadila k mapě.

„Ne! Promarnil jsem dost času. Už vás neposlouchám.“
„Počkej ještě.“ Vola zdvihla noviny. „Pojď sem. Na něco 

se podívej.“
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Petr se zamračil, ale zhoupl se k ní.
„Robert Johnson. Můj kamarád, řidič autobusu, o kte-

rém jsem ti vyprávěla, co posílá tvoje dopisy. Vidíš tohle 
místo?“ Poklepala na levý horní roh mapy vedle novino-
vého článku. „Tohle město je konečná stanice jeho trasy. 
Projíždí tudy deset minut po jedenácté každé úterý a so-
botu, a tady vždycky na noc zastavuje. Co kdybych tě zí-
tra vzala na ten autobus? Připadá mi, že by ti to ušetřilo 
dobrých čtyři sta kilometrů a sám už pak musíš ujít jen 
asi sedmdesát. Teď už mě posloucháš?“

Petr upustil berle. Nohy se pod ním podlomily úlevou. 
Svezl se na židli. „To byste pro mě udělala? Jen sedmde-
sát kilometrů – to nic není!“

„Ne. Sedmdesát kilometrů přes lesy a hory o berlích, 
to nic není. Půjdeš nejmíň tři dny a budeš úplně mrtvý. 
Ale myslím, že na to máš. Takže na noc zůstaneš? Do-
mluveno?“

Petr přijal její ruku a podíval se jí do očí: „Domluveno.“
Díval se na Volu, tvář ještě vlhkou od slz z  toho, co 

se událo ve stodole, a věděl, že nemůže nechat věci tak 
pokažené. Ale moc času na napravování mu nezbývalo.

„Domluveno,“ zopakoval. „Ale mám tři podmínky.“
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Mezi stromy prosvítal měsíc, stejně kulatý a  kré-
mově žlutý jako vajíčka, která Pax před týdnem 

snědl. Kráčel po břehu řeky a v břiše mu kručelo hladem.
Za týden a půl od chvíle, co ho jeho lidé opustili, se jen 

třikrát najedl dosyta, a poslední jídlo – hromádku ryb hnijí-
cích na říčním břehu – o pár minut později vyzvrátil. Vrátil 
se pro ukrytou šunku a s pýchou přihlížel, jak Liška a Skr-
ček pojídají maso, ale sám se ho ani nedotkl. A s lovem ani 
dál neměl štěstí. Všechny tukové zásoby už spotřeboval. Ko-
žich na něm začínal viset, jak jeho tělo spalovalo svaly.

23
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Pax namířil nos k táboru, který ho jako vždy potrápil 
bohatou vůní jídla. Za poslední dva dny dorazili další ne-
mocní válkou a o něco dál na jihu se jich hromadily celé 
stovky. Země se chvěla jejich hrozbou. Ale Pax měl hlad.

Ohlédl se k Lišce, která držela stráž nad spícím Skr-
čkem, a oznámil jí, že odejde.

Přestože viděl tábor přímo nad sebou, rozhodl se pro 
starou trasu – vzhůru do rokle a přes hřeben – protože 
stráže na zdi byly otočené k řece.

Beze stop přeskákal kameny ve vodě. Se vzdalujícím 
se tichem poničeného pole mohl zaměřit sluch na zvuky 
noci. Už je znal. Uklidňovaly ho. Tenoučký pískot neto-
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pýrů, bezstarostný rachot kolébajícího se skunka, pod-
zemní hemžení hrabošů, vzdálené volání sov – všechny 
ty zvuky ho ujišťovaly, že není na lovu sám.

Sám Pax se pohyboval neslyšně – od Šedáka a Lišky 
se naučil bezhlesnému plížení. Jako stín se přehoupl přes 
hřeben, spustil se ze svahu a vklouzl do stanu se zásobami.

Dnes tu neviselo žádné maso, na stolech se však ty-
čily hory zeleniny a chleba. Srazil na zem kolo sýra. Jeho 
chuť byla nezvyklá a silná, Pax však hltal, dokud neměl 
břicho plné a napnuté. Když zamířil zpátky s pořádným 
kusem v  tlamě pro Lišku, zastavila ho důvěrně známá 
vůně. Arašídové máslo.
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Linula se z  velké kovové plechovky. Pax upustil sýr. 
Došel k plechovce a přičichl. Stejně jako odpadkový koš 
v domově jeho chlapce slibovala plechovka pestrou smě-
sici zbytků. Ale nad všemi těmi vůněmi se vznášela jedna, 
po které toužil nade vše. Vousky se mu zachvěly slastí. 
Odstrčil víko o pár centimetrů stranou.

Na samém vrcholku hromádky ležela průhledná skle-
nice, stěny dosud tlustě pomazané hebkou kořistí.

Pax vsunul čenich pod víko plechovky a opatrně stiskl 
v zubech okraj sklenice. Věděl, že právě tak musí skle-
nici uchopit, aby mu nepřikryla nos. Vycouval od po-
pelnice.

Vtom se víko s  třeskotem zřítilo na kamenitou zem 
a zazvonilo na poplach do tiché noci.

Pax se skrčil pod stůl a strnul, tep zrychlený úlekem.
Na  protější straně stanu se odhrnula plachtovina. 

Dovnitř vstoupil člověk a s cvaknutím rozsvítil paprsek 
světla. Jeho pach rozeznal Pax i  přes vůni arašídového 
másla: chlapcův otec.

Pax zvedl tlapku, připravený vyrazit směrem, který se 
bude jevit jako nejrychlejší. Muž přejížděl světelným pa-
prskem po podlaze stanu.
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Když světlo dopadlo Paxovi do  očí, trhnul sebou, 
ale nepohnul se. Zorničky se mu zúžily a  Pax viděl, 
jak se muž skrčil a  upřeně si ho prohlíží. Pax zůstal 
nehybný, tlapku stále zvednutou, sklenici dál sevřenou 
v zubech, a prohlížel si mužovu tvář stejně jako on tu 
Paxovu.

Muž zavrčel a podrbal se prsty na bradě. Pak se hrubě 
zasmál. Pax spustil tlapku o kousek níž, oči upřené do mu-
žových. Zkoušel ho. Chlapcův otec se znovu zasmál, pak 
vstal a zdvihl plachtovinu. Kopnul botou do otvoru.

Pax ten signál znal. Muž mu ho dával často u dveří 
svého domu i Paxova kotce: Jdi ven, znamenalo to. Jdi 
okamžitě ven, a já ti neublížím. Byla to dohoda, na kterou 
byl spoleh. Pax se protáhl kolem něj do bezpečí noci.

Nezpomalil, dokud nedoběhl na  hřeben kopce. Za-
hrabal sklenici, skrčil se a v šeru blížícího se úsvitu pát-
ral v lidském táboře po pohybu. Přestože si byl jistý, že 
za ním žádní lidé nešli, vyrazil na východ a obkroužil fa-
lešnou půlhodinovou smyčku, než se po  svých stopách 
vrátil zpátky k řece.

Když se Pax vrátil, Skrček byl vzhůru a poprvé od vý-
buchu se snažil vstát. Liška se ho snažila udržet na zemi.
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Pax však viděl, že Skrčkovy pysky jsou rozpukané a oči 
propadlé. Potřebuje vodu.

Liška se ohlédla k okraji vodní hladiny. Tucet plných 
skoků pro zdravou lišku – dokáže ale Skrček vůbec dojít 
tak daleko?

Drobný lišák se opřel o  přední běhy. Napjal svaly 
na bocích, aby vstal, a překvapeně se ohlédl. Noha, která 
byla po  celý život jeho součástí, která k  němu patřila 
stejně nedílně jako jeho pach, byla pryč. Otočil se a oči-
chal ránu. Podíval se na Paxe a potom na Lišku, jako by 
u nich hledal vysvětlení.

Znovu se pokusil vstát. Zbývající zadní noha ho zvedla 
a Skrček se s bolestným vyjeknutím svalil na poraněný bok.

Pax vyskočil a postavil se k němu ze zraněné strany.
Skrček znovu natáhl přední a narovnal jedinou zadní 

nohu. Znovu se překotil. Tentokrát se však zastavil 
o silný, vysoký bok staršího lišáka a neplakal. Zavrávoral, 
hledaje novou rovnováhu.

Když ji našel, udělal Pax jeden krok k vodní hladině 
a čekal.

Skrček vykročil. Nejdříve oběma předníma nohama. Po-
tom poskočil dopředu jedinou zadní. A zhroutil se na Paxe.
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Pax udělal další krok. Malý lišák se znovu posunul ve-
dle něj. A znovu. A ještě jednou, až ani nezakolísal.

Liška běžela napřed ke břehu. A Skrček, krok za bo-
lestným krokem, zkracoval vzdálenost mezi čenichem 
a řekou, až se svalil na její břeh, natáhl krk a zabořil tlamu 
do chladivé vody.

Když uhasil žízeň, položil si hlavu a  zavřel oči. Ale 
Liška ho pošťouchla. Brzy bude světlo. Nemůže zůstat 
na očích. Popoběhla proti proudu k ostrůvku orobince.

Skrček se kulhavě vydal za  ní. Ještě byl nemotorný, 
roztřesený a  pomalý, ale ani jedinkrát neupadl. Pax šel 
za nimi. Právě když dorazili k bezpečí vysokých trav, po-
lekalo Paxe zašustění v křoví dál po proudu. Také Liška 
prudce otočila hlavu, uši natočené ke  stejnému místu 
u řeky. Blížilo se něco velkého.

Skrček sklonil hlavu a očichával hlemýždě.
Pax a  Liška zacouvali do  orobince. Liška zavolala 

na bratra. Skrček však ani neotočil hlavu.
Vtom z porostu vyskočil jelen, pohodil parohy a s mo-

hutným šplouchnutím skočil do řeky.
Liška znovu zaštěkala na bratra, ale on ji znovu nepo-

slechl.
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Jelen vyklopýtal na druhý břeh a zamířil k čerstvé ze-
lené trávě na nesežehnuté části pole. U jejího kraje zdvihl 
kopyto. V  okamžiku, kdy ho položil, se země zachvěla 
a zelená tráva vzlétla do povětří. Jelen se vznesl, krk se 
mu zkroutil a prasklo v něm.

Skrček z třesoucí se země zařval hrůzou. Liška a Pax 
ho zahnali do chladné tmy rákosí a konejšili ho, dokud 
nepochopil, že se mu nic nestalo.

Lišky sledovaly, jak dolů z kopce běží vojáci, přejíždějí 
mrtvé tělo na poli paprsky světel a potom se vracejí zase 
zpátky. Zatímco nad borovice stoupalo růžové slunce, 
ohromné skvrny trávy v poli plály a jiskřily. Hraboši klo-
pýtali do chladivého bezpečí říčního břehu. Omámená, 
dezorientovaná zvířata by byla snadnou kořistí, Liška je 
však nechala projít, jako by byla poslušna jakéhosi vyš-
šího zákonu, který chrání k smrti vyděšené.

Vstala a zahleděla se k doutnajícímu poli. Musíme od-
tud pryč. Hned.

Pax věděl, že má pravdu. Následoval ji z rákosí. Liška 
zavolala na Skrčka, který si se zájmem prohlížel míjejí-
cího hraboše. K sestře ani nenaklonil drobné uši.

A Pax pochopil. On neslyší.
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Když Petr vstoupil do kuchyně, Vola už popíjela kávu. 
 Nemohla toho naspat víc než on – uprostřed noci 

ji slyšel jít do  stodoly a  vrátila se teprve před úsvitem. 
Zdvihla hrnek: „Najíš se, než půjdeš?“

Zavrtěl hlavou.
Vola přikývla a vzala si jeho batoh. Strčila do něj hnědý 

papírový sáček. „Nejdříve sněz sendviče se šunkou – ta se 
kazí. Máš tam sklenici s hojivou mastí – používej ji dva-
krát denně. Naplnila jsem ti termosku, ale musíš hledat 

24
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čerstvou vodu. Tu sádru musíš držet v suchu. To myslím 
vážně. Když bude pršet, omotej si ji odpadkovým pytlem 
a dobře přelep.“

Položila batoh a Petr si všiml, že má Vola obuté obě 
boty. „Hele. Vy jste si ji vzala.“

Zdvihla nohavici overalu. „Podmínka číslo jedna.“
„Páni,“ dostal ze sebe Petr po delší chvíli. „Pro pána 

setsakramentského krále. Kde máte tu starou?“
Vola pokynula hlavou ke  křeslu. „Nevím co s  ní. 

Možná ji dám strašákovi?“
„Strašákovi ne,“ odpověděl Petr a  náhle si byl jistý. 

Ukázal ke krbu: „Fénix, vzpomínáte? Všechny jeho věci 
shoří s jeho hnízdem.“

Vola si povzdechla, ale šla za ním ke krbu. Petr pro-
hrábl popel a přihodil k uhlíkům pár třísek. Vola donesla 
dřevěný kůl. Vypadal tak nějak menší. Kožené řemínky 
připomínaly Petrovi ty, které držely ruce a nohy mario-
netám.

„Jste v pohodě?“
„Jsem.“ Vola položila dřevěnou nohu do  plamenů 

a potom se oba dívali, jak začíná hořet.
Vola odešla jako první.
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Petr byl překvapený, jak hladký je s protézou její krok. 
Ani by ho nenapadlo, že jí něco chybí. Zakryl oheň mříž-
kou. Až se dnes Vola vrátí, nezbude z ohně víc než hro-
mádka popela. „A  ty zbývající dvě podmínky jsou taky 
zařízené?“ zeptal se, když se vrátil za ní do kuchyně.

„To zjistíme v knihovně. Ale traktor jsem už naložila.“
„Traktor?“
„Jak jinak chceš dostat do města dvacet marionet?“
„Pojedeme do knihovny traktorem?“
„Pojedeme do knihovny traktorem. Pokud nemáš lé-

tající koberec, o kterém jsi mi zapomněl říct. A měli by-
chom sebou hodit, abys stihnul ten autobus, takže… jsi 
připraven?“

„Jo. Mám všechno, co potřebuju.“
„No, to bych neřekla.“ Sáhla kamsi za dveře a vytáhla 

něco, co Petra překvapilo tak, že se nevzmohl na odpověď.
„Víš, co to je, ne?“
Baseballová pálka byla dokonale hladká, pevná a tak 

vyvážená, že když ji potěžkal, jako by se celý svět zpoma-
lil. „Vy jste mi ji vyrobila. Ale já nepotřebuju –“

„Podle mě ano. Možná až dojdeš tam, kam jdeš, při-
jdeš na to proč.“
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Petr jí tu pálku strašně chtěl vrátit. Ale Vola byla 
vzhůru skoro celou noc, aby ji pro něj vyrobila, a vypa-
dala tak pyšně. Snad nastal čas, aby ji zase měl. Vzepřel 
se na berlích a pomalu se zhoupl k ní.

A vtom ho zaplavila ta druhá ošklivá vzpomínka.
Záchvat vzteku sedmiletého kluka. Zběsilost, kterou 

nedokázal ovládnout. Ta opojná hrůza z oné zběsilosti. 
Matčina modrá svítící koule na zahrádce, rozražená base-
ballovou pálkou z podstavce na milion střípků. Její slzy... 
„Tyhle záchvaty by ses měl naučit krotit. Nebuď stejný 
jako on.“ Její zakrvácené prsty, jak sbírají ostré střípky 
modrého skla ze záhonu bílých růží. Jeho hanba, když se 
díval, jak odjíždí.

Nechal pálku vklouznout do  batohu, kam zapadla, 
jako by tam měla místo odjakživa.

Zdvihl batoh. Pod ním ležel výstřižek z novin. Zvedl 
ho. Potom si všiml data.

Útroby se mu sevřely, zhroutil se do židle.
„Co je?“
„On to věděl.“ Petr postrčil výstřižek po stole. „On to 

věděl. Tohle je dvanáct dní staré. Takže můj otec to věděl, 
když mě přesvědčil, abychom tam Paxe nechali.“ Bolelo 
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ho dýchat, jako by měl plíce plné nožů. „Když jsem chtěl, 
abychom nechali Paxe na té silnici ke staré provazárně, 
protože tam bude v bezpečí, on to věděl.“

Petra pálilo v  rukou. Podíval se na  ně. Byly zaťaté 
do bílých pěstí. Donutil se je otevřít. „Jak to mohl udě-
lat?“

Vola došla k němu a pozorně si ho prohlížela. „Mrzí 
mě to. To je opravdu moc ošklivé.“

Sevřely se mu čelisti – mohou zuby prasknout? Donu-
til se je uvolnit. „Jak to vůbec může někdo udělat?“

„Vím, že máš vztek…“
Petrovy pěsti se znovu sevřely, nehty zaryté do rozbo-

lavělých dlaní. Strčil je mezi kolena. „Ne. Už jsem vám 
to říkal. Nemám vztek. Nejsem jako on. Nikdy nebudu 
jako on.“

Vola se posadila proti němu. „Aha. Už chápu. Už tomu 
rozumím. Ale myslím, že tak to nebude fungovat. Jsi člo-
věk, a lidi cítí vztek.“

„Já ne. Je to moc nebezpečné.“
Vola zaklonila hlavu a  vyštěkla své znepokojivé za-

smání. „Ach, já ti povím, city jsou vždycky nebezpečné. 
Láska, naděje… Ha! Naděje! Nebezpečné, říkáš, hm? Ne, 
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ničemu z toho se nevyhneš. Každý z nás má v sobě zvíře 
jménem vztek. Může nám sloužit: ze vzteku na  to zlé 
může vzejít mnoho dobrého; mnoho nespravedlivého se 
může napravit. Ale nejdříve si musíme přijít na to, jak tu 
bestii zkrotit.“

Petr cítil, jak jeho vedení začíná opět směřovat 
ke zkratu. „Mohla byste mi jednou, aspoň jednou, neříkat, 
že si mám na něco přijít sám? Aspoň jednou, copak by 
vás to zabilo? Už odcházím. Máte tu všechnu tu svou…“ 
mávl rukou k vývěsce, „tu svou moudrost. Zabilo by vás 
poslat mě pryč s tím, že mi konečně něco poradíte?“

„A  co chceš, abych tě poslala na  cestu s  jednou ze 
svých filosofických sázenek? Jako: Až v lese ucítíš med, 
uteč, protože někde kolem je určitě medvěd?“

„Jo. Tak nějak. Ale doopravdy.“
„No, doopravdy nemám žádnou kouzelnou pravdu, co 

by tě vedla. Je to tvá cesta, ne má. Ale teď když o tom 
mluvíš, jednu kartičku pro tebe mám.“ Stáhla ze zdi je-
den lístek a podala mu ho.

„Je prázdná.“
„Zatím. Ale taková cesta? Najdeš něco, čím ji zaplníš. 

Nějakou vlastní pravdu, na kterou si přijdeš sám.“
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Na  ta slova se Petr náhle začal cítit vyčerpaný, jako 
by se musel vší silou držet několik let. Byl už tak dlouho 
úplně sám.

Vola si ho prohlížela: „Chlapče, nedvojnost na  světě 
pořád roste a roste. Dva, a přece ne dva. Pořád je tu, pro-
pojuje své kořeny, vře. Já už nemůžu být její součástí – to 
je cena, kterou platím za to, že jsem se stáhla do ústraní. 
Ale ty můžeš. Ty můžeš pulzovat jejím tepem. Můžeš být 
osamocený. Ale nikdy nebudeš sám.“

„Co když se ztratím?“
„Neztratíš se.“
„Možná už jsem se ztratil.“
Vola se natáhla přes stůl, vzala jeho hlavu do  dlaní 

a stiskla. „Ne. Ty ses našel.“ Vstala, a když ho míjela, ucí-
til Petr, jak se mu do vlasů vtiskl její polibek.

Traktor nebyl vůbec tak nepohodlný. Byl jen pomalý, 
kodrcavý a hlučný – tak hlučný, že si nemohli pořádně 
povídat, i když Petr seděl přímo vedle Voly. Nevadilo mu 
to – měl hodně o čem přemýšlet. I potom, když odbočili 
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na hladší povrch velké silnice, Vola mlčela a Petr si ří-
kal, že i ona má nad čím rozjímat. Když ale mlčky uká-
zala na jestřába kroužícího po nebi, vzpomněl si na něco, 
na co se jí chtěl vždycky zeptat.

„Co to máte s těmi ptáky? S peřím?“
Vola se bezděky dotkla peří na koženém náhrdelníku 

a usmála se. „Ti Poul. Když jsem se narodila, připomí-
nala jsem svým rodičům ptáčka. Vlasy mi trčely jako peří, 
měla jsem hubený krk a  pořád jsem vřeštěla, že mám 
hlad. Jsem zčásti kreolka, zčásti Italka a zčásti deset dal-
ších národností. Ale rodiče si uvědomili, že každý z těch 
národů ve své kultuře uctíval ptáky. A tak mi dali jméno 
Vola – italsky to znamená ‚létá‘. Ale říkali mi Ti Poul – 
‚Kuřátko‘.

Pírka mi dávají moje slepičky a já je nosím, abych ne-
zapomněla, že když jsem se narodila, někdo ve mně viděl 
ptáčka. To je všechno, žádný hlubší příběh v tom není.“

Ale je to krásný příběh, pomyslel si Petr. A vysvětloval 
ten výraz, co se jí vždycky objevil na tváři, když zvedla 
loutku Noha. Zbavit se jí bude ze všeho nejtěžší.

Ohlédl se dozadu, kde byly upevněné čtyři bedny 
z  hrubého borového dřeva se složenými marionetami. 
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Doufal, že Vole nepřipomínají rakve. Její úchvatné loutky 
teď naopak konečně ožijí. Budou doopravdy žít, ve sku-
tečném světě, a ne jen existovat jako nějaká zvláštní forma 
pokání.

A snad začne konečně žít i Vola. Ale třeba by po ní 
chtěl příliš mnoho. Ještě o tom přemýšlel, když traktor 
s  prskáním zabral tři parkovací místa na  plácku před 
knihovnou.

Vola slezla a popadla jednu z beden. Petr šel za ní, ale 
na  širokých cihlových schodech se zastavil a  poklepal 
Vole na rameno. „Víte,“ zašeptal, „tady musíte být trochu 
opatrná…“

„Opatrná?“
„S tím, jak mluvíte. Chápete?“
Vola si ho tupě prohlížela. Bude jí to muset říct polo-

patě. „Tohle není místo, kde by se říkala slova jako setsa-
kramentský.“

„Ach, tohle. Myslím, že chápu, chlapče.“ Její tón byl 
sžíravý, ale skrýval v  sobě náznak úsměvu. Petr otevřel 
dveře a dal jí přednost.

Knihovnice připomínala rozsypanou šperkovnici: zá-
řivě korálový šál, zlatá hedvábná blůzka, safírově modrá 
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sukně. Když Vola vstoupila a položila na stůl svou kra-
bici, usmála se, a když z krabice sundaly víko, její ústa 
užasle vykroužila dokonalé O. Petr si vzpomněl, že když 
viděl loutky poprvé, také ztratil řeč. Vycouval ze dveří, 
aby poskytl Vole trochu soukromí.

 Ranní mraky se rozpustily a nebe bylo tak jasné, že 
ho rozbolelo v očích. Také zvuky jako by byly jasnější 
než obvykle, anebo to snad bylo tím, že ho poslední tý-
den obklopoval takový klid. Štěkot psa, klábosení dvou 
žen, pískání brzd jízdního kola, vřeštění dětí na hřišti 
za parkovištěm – všechny ty zvuky mu chyběly. Chyběl 
mu svět. Napadlo ho, jestli celou tu dobu chyběl také 
Vole.

Zamířil ke hřišti a několik minut se díval, jak si děti 
hrají. Většina jich pobíhala sem tam, vyskakovala na la-
vičky a plácala do houpaček v jakési vymyšlené hře. Jen 
zamračená dívenka s dlouhým slámově žlutým culíkem 
si hrála sama na pískovišti, soustředěně, lopatku za  lo-
patkou přesouvala písek z  jedné hromádky na  druhou. 
V rohu pískoviště, s hlavou opřenou o baseballovou ru-
kavici, znuděně posedával kluk ve vybledlém červeném 
tričku.
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Spojka. Z baseballového tréninku.
Petr došel blíž. „Ahoj.“
Kluk zvedl hlavu, pak vstal, jako by se chystal na sou-

boj. Kývl k Petrovým berlím: „Říkal jsem si, proč ses ne-
ukázal.“

„Jak vám to šlo?“
Kluk se ušklíbl. „Jako bys nevěděl, jak jste nám to nan-

dali.“ Sebral holčičce lopatku a podal jí růžovou mikinu. 
„Pojď. Půjdeme domů.“

„Počkej.“ Petr pocítil, jak v něm roste nesmyslná pa-
nika. Snad ho už týden poustevnického života stačil po-
znamenat. Ale chlapec zvedal svou sestru z  pískoviště 
a chystali se odejít, a to on ještě nemohl dopustit. „Po-
čkej! Znáš to, když jsi na hřišti a víš, co bys měl dělat, 
a jsi připravený? Když má hra každou chvíli začít a tobě 
sroste rukavice s rukou a víš, že jsi přesně tam, kde bys 
měl být? Ten pocit? Myslíš, že je to mír?“

Chlapec se na Petra zamračil. Zatřepal hlavou, jako by 
ze sebe chtěl celé to setkání setřást, a potom se rozešel 
pryč, tahaje sestru za napjatou paži. Petr nemohl dělat víc 
než přihlížet, jak odcházejí z hřiště, a cítil, že mu právě 
vyklouzlo z rukou něco důležitého.
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Ale u branky se kluk otočil. Už byl dost daleko, ale vy-
padalo to, jako že se už nemračí. Zvedl ruku a vztyčil dva 
prsty do znamení míru. Petr ho opětoval.

Knihovnice mezitím vybalovala poslední bednu. Od-
nikud se zhmotnilo půl tuctu dětí, které kulily oči a smály 
se na každou další loutku, kterou vytáhla. Vola stála stra-
nou a  přihlížela. Právě se otočila k  odchodu, když si 
všimla Petra.

Petr jí zvedl do cesty nataženou berli. „Podmínka číslo 
tři?“ zeptal se s očima namířenýma ke knihovnici.

Vola na  něj upřela pohled, který byl směsicí rozčí-
lení a neochotně připuštěné porážky. Otočila se zpátky 
ke knihovnici. „Zapomněla jsem ti říct, Beo, že bych sem 
chodila jednou týdně. Učit děti, jak se ovládají loutky.“

Bea Bookerová se usmála pomalým úsměvem, který 
Petrovi připomněl rozpuštěný karamel. „To by bylo prostě  
úžasné.“

Vola už vykročila ke dveřím, ale Petr jí v tom znovu 
zabránil.
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Vola zdvihla dlaně. „Co zase?“
Vztyčil dva prsty.
„Co? Ach, to snad… Tak jo.“ Vrátila se k pultu. „Beo. 

Dvakrát týdně. Přišla bych dvakrát týdně. Učit děti.“
Knihovnice se zazubila širokým úsměvem. „Děti bu-

dou nadšené. A já budu ráda, že tě uvidím častěji, Volo. 
Možná si potom konečně zajdeme na tu kávu.“

Volu zatahala za pracovní kombinézu malá holčička 
s fontánou drobných copánků zdobených korálky. Uká-
zala na slona. „Umíš udělat, aby tancoval?“ zeptala se.

Petr zatajil dech. Ale místo aby holčičku poučila, že 
si na to musí přijít sama, Vola se skrčila a prohlížela si 
slona. Petr si všiml, že její pohyby jsou s protézou plynu-
lejší. Nyní měla totiž hlezenní kloub – něco tak prostého, 
ale náhle se mohla ohýbat. Vzdala se tolika věcí.

„A proč myslíš, že se mu chce tancovat?“ zeptala se Vola.
„Protože má červené nehty na nohou, jako já.“ Hol-

čička zavrtěla prstíky v  sandálech. Pak natáhla ručku 
a pohladila peříčka na Volině krku.

Volu ten dotek polekal a Petr znovu zatajil dech. Nato 
však žena natáhla svou paži a dotkla se dívčina náhrdel-
níku ze žlutých korálků.
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Namířila prst na hodiny nad pultem, které ukazovaly 
skoro jedenáct. „Teď mám na práci něco moc důležitého, 
ale budu zpátky za půl hodiny. Jestli tu ještě budeš, při-
jdeme spolu na to, jak ho roztančit.“

Když popadli Petrův batoh a  přešli ulici, autobus 
už čekal na stanici. Vola šla k pokladně a Petr se vydal 
ke skupince lidí, která čekala na nástup. Po páteři mu bě-
hal lehounký mráz. Byl to stejný vzrušený pocit, jaký se 
ho zmocnil, vždycky když rozhodčí zavolal: „Play!“

Vola podala Petrovi jízdenku. Jak mu tak ležela v ruce, 
připadala mu příliš malá na  tu ohromnou moc, kterou 
měla. „Dojdu tam a najdu ho. Děkuju vám.“

Dveře autobusu se otevřely a  Vola se naklonila do-
vnitř. Namířila na  řidiče varovným prstem: „Roberte, 
tenhle kluk je z  rodiny. Byl u mě na návštěvě a  teď se 
vrací domů. Dohlédneš mi na to, aby dorazil živ a zdráv.“

Ustoupila a na palubu se začal zvolna soukat postarší 
pár. Petr si nasadil batoh a chytil berle. Udělal krok k au-
tobusu. Pak se na ni otočil: „Já jsem rodina?“
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„To je pravda pravdoucí. A teď už si nastup.“
Schůdky byly vysoké, ale Petr je zdolal s  lehkostí. 

Posadil se hned vepředu a  přes umouněné sklo ukázal 
Vole zdvižený palec. Teď byl silný. Byl připravený. Když 
se však vzduchové brzdy se sykotem uvolnily, křečovitě 
sevřel opěrku. Bude to strašně bolet, dívat se, jak je Vola 
menší a menší.

Když motor s hučením zabral, Vola mu ještě pokynula, 
aby otevřel okýnko. „Chlapče,“ zavolala, když se stroj od-
lepil od obrubníku, „na zápraží nechám otevřeno!“



240

Pax hrabal.
Od  chvíle, kdy Skrčka přestěhovali nahoru nad 

rokli, ho Pax a Liška střídavě střežili – byl to pakt o jeho 
ochraně. Stanou se jeho silnýma zadníma nohama; sta-
nou se jeho ušima. Skrček teď spal v bezpečí opuštěné 
nory po svištích, kterou pro něj Liška rozšířila. Pax přesto 
cítil úzkost. Něco se blížilo. Hrabal a přitom držel stráž 
před doupětem. Polštářky tlapek měl zatvrdlé. Už nekr-
vácely.

25
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Liška se vrátila z  lovu a položila před něj čipmanka. 
Pax se odvrátil, přestože nesnědl nic od sýra před dvěma 
nocemi. Nebude brát potravu Lišce ani Skrčkovi.

Liška čipmanka zahrabala a natáhla se vedle nory, aby 
ho vystřídala v hlídce.

Pax šel znovu obkroužit po  obvodu celou mýtinu. 
Bylo to dobré místo: leželo blízko lidského tábora, ale 
bylo dost vysoko, aby je ochránilo před vybuchující zemí 
dole u řeky. Před lidskými pohledy je chránil jalovcový 
porost okolo celé paseky. Ještě důležitější bylo, že keře 
pomáhaly zahalit liščí pachy. Nedaleko odtud prýštil ze 
skalní rozsedliny čistý pramen a zdejší traviny se hem-
žily zvěří.

Ale něco bylo špatně. Něco se blížilo. Pax proběhl 
mezi stromy na nedaleký hřbet nad tábořištěm.

Po setkání s chlapcovým otcem byl příliš ostražitý, než 
aby si dovolil další vpád do  tábora. Ale zároveň ho to 
k  tábořišti táhlo čím dál víc. Mužův pohyb – ten roz-
máchlý kopanec botou mezi dveřmi s rozporuplným po-
selstvím dobré vůle a hrozby – mu připomněl, že musí 
chránit svého chlapce. A pokud v  táboře žije ten muž, 
určitě tam brzy najde cestu i Petr.
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Bylo odpoledne. Pax se díval, jak se nemocní válkou 
pod žhnoucím sluncem rozcházejí po říčním břehu, na-
tahují další dráty, vykopávají další jámy a  zahrabávají 
další tmavé krabice. Pach jejich potu čpěl novou agresí.

Nebezpečí, jež cítil, však bylo bezprostřednější. Primi-
tivnější. Vrátil se a znovu obešel mýtinu.

Když spatřil, jak z nory s mžouráním vylézá Skrček, 
běžel ho prohlédnout. Rána už mu neprosakovala krví 
a voněla čistě. Skrček ignoroval potravu, kterou pro něj 
Liška vyhrabala. Pax viděl, že lišák má žízeň. Vezmu ho 
k prameni.

Liška se rozešla s nimi, ale pak se posadila a jen sou-
středěně sledovala, jak odcházejí.

Když se vrátili, Skrček se dopotácel zpátky do nory. Pax 
se usadil před ni – vchod do doupěte po svištích mu při-
padal příliš velký, příliš otevřený, a tak měl lepší pocit, když 
ho hlídal – ale Liška ho volala. Pojď se mnou. Sleduj mě.

Pečlivě volila cestu trávou, tiše kladouc tlapku před 
tlapku, hlavu nízko a nakloněnou k zemi. Pax ji stejně 
opatrně následoval. Uprostřed mýtiny se Liška zastavila, 
uši nastražené kupředu, a střelila po něm rychlým pohle-
dem.
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Pax to slyšel. Lehounké cupitání pod pletivem suché 
trávy pokrývající zemi. Liška šla za zvukem, jako by jeho 
pohyb viděla. Pak vyskočila do vzduchu a vrhla se rov-
nou dolů, tlapku před nosem, a nato se objevila s myší 
v čelistech.

Několika pohyby myš snědla, zamířila zpátky na mý-
tinu a hledala dál. Potom se posadila a naklonila hlavu 
ke straně. Teď ty.

Pax naslouchal, dokud si nebyl jistý, že přesně určil po-
lohu skrytého ševelení. Vyskočil vysoko a vystrčil přední 
tlapky před nos, přesně jak to udělala Liška. Těžce přistál. 
Žádná myš. Otočil se k Lišce zády a otřepal ze sebe hlínu.

Liška se odkradla stranou. Pax ji následoval, hlavu 
svěšenou, dokud nenastražila uši k dalšímu tichému cu-
pitání.

Znovu ustoupila a Pax se pokusil skočit. Znovu marně.
Liška si prohlížela Paxe, jak si otírá hlínu z tváří. Pojď 

za mnou.
Pax klusal za ní, až náhle zastavila a přikrčila se nízko 

k zemi. V hustém porostu před nimi zel otvor. Sálal čers- 
tvou vůní mnoha myší. Liška ho varovala, aby se držel 
zpátky. Nehýbej se. Sleduj.

print-biomver-margin-0
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Liška se plížila kupředu. Před otvorem si lehla a po-
ložila si hlavu na tlapky. Přivřela oči na malé štěrbinky 
a celé její tělo se uvolnilo, jako by hluboce spala.

Pax byl překvapen – myslel, že ho stále učí lovit. Vstal. 
Liška mu ožehnutou oháňkou vyslala varování. Zůstaň. 
Pax se znovu usadil.

Dlouho se nic nedělo. Potom Pax zachytil slabounký 
pohyb u otvoru doupěte. Chvějící se nosík okusil vzduch 
a potom ustoupil. Další dlouhá chvíle, a myš se objevila 
znovu. Její pohyb byl tak ostražitý, že Pax věděl, že ji dělí 
od úprku jen chloupek. Liška se ani nepohnula, až na za-
chvění očního víčka, když vyslala k Paxovi varovný pohled.

Myš se objevila a schovala ještě dvakrát. Potom, když 
si byla jistá, že liška spí, se rozběhla k nejbližšímu bezpeč-
nému místu. Nato Liška vymrštila bleskurychlou tlapku 
a shrábla si malého zatracence mezi čelisti.

Pax pochopil.
Liška se vrátila střežit Skrčka a Pax odběhl na mýtinu, 

dychtivý najít další zrádnou myší díru, která mu umožní 
samostatnost. Našel jednu vedle hnijícího kmene a nasál 
do nozder bohatý pach kolonie hrabošů. Uložil se k ní 
na délku předního běhu.
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Vzrušením měl potíže zůstat v naprostém klidu, ale 
nakonec se u vchodu objevila myška a ochutnala vzduch. 
Stejně jako Liščina předchozí kořist se myška při pohledu 
na lišáka honem vrátila zpátky. A stejně jako Liščina ko-
řist se objevovala znovu a znovu, dokud se nepřesvědčila 
o tom, že Pax spí, a pak se vydala tryskem kolem něj.

Pax nebyl tak rychlý jako Liška. Ale podařilo se mu 
myš zasáhnout tlapkou, a když se snažila zvednout, ude-
řil znovu. A ulovil svou první kořist.

Nebylo to velké jídlo, ale každé sousto posílalo Paxovi 
do těla proud horoucí energie. Život ulovené myši sply-
nul s jeho životem. Svaly mu překypovaly energií.

Vyskočil a dal se do šťastného běhu po mýtině, metaje 
okolo Lišky radostné rudé kruhy. Vstala a sledovala ho. 
Pax ji oběhl znovu a znovu, sotva se dotýkaje země, ale 
ani to nestačilo na oslavu té velké události.

Uprostřed mýtiny stál starý pokroucený ambroň. Jeho 
nejspodnější větve se táhly nad mělkým dolíkem, zatímco 
ty svrchní se modře leskly hodujícími sojkami.

Pax vyskočil na kmen. S lehkostí se vyhoupl na první 
nízkou větev a vybalancoval se na ní. Potom se krůček 
po krůčku opatrně vydal po větvi.



246

Okolní listí mu šumělo na uvítanou jako voňavé ze-
lené hvězdy. Shlížel skrz ně dolů plný úžasu. Svět se změ-
nil. Z tohoto místa viděl přes obzor stromů na hřebeni až 
ke vzdálenému táboru a řece. Luční tráva, která mu ještě 
před chvílí otírala plece, se náhle zploštila do rozlehlé ze-
lené roviny. Sojky sletěly ze stromu a hubovaly mu.

Pax si vzpomněl, jak Skrček létal. Přikrčil se. Potom 
skočil, natažený dál a dál, a cítil, jak mu vzduch čechrá 
srst na  břiše. Přistál s  lehkostí, zvrátil hlavu a  vyštěkal 
světu svoje štěstí.

Tenhle nový svět mu patřil. Mohl jím cestovat a mohl 
se nasytit jeho hojností, kdykoli se mu zachce. Byl jeho 
součástí, svobodný. Ale ne sám.

Pax doběhl na místo, kde si zahrabal sklenici od araší-
dového másla, a odkryl ji. Donesl ji zpátky a položil před 
Lišku a Skrčka, kteří podřimovali u vstupu do nory v po-
sledních paprscích odpoledního slunce.

Oba při té podivné vůni rázem ožili. Liška byla na no-
hou jako první.

Šťouchla nosem do sklenice a uskočila před jejím ne-
čekaným pohybem. Očichala ji ze všech stran a ochutnala 
jazykem její obsah. Víc nepotřebovala. Chytila sklenici 
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pevně mezi tlapky a začala ji lačně vylizovat. Během pár 
vteřin byla horní polovina sklenice čistá. Zabořila čenich 
hlouběji.

Pax to jednou také udělal. Dávej pozor. Můžeš se chytit 
do pasti.

Pozdě. Liška vyskočila. Pohazovala hlavou ze strany 
na  stranu, ale byla ve  sklenici pevně zaklíněná. Poska-
kovala na zadních a snažila se strhnout sklenici oběma 
předními tlapkami, načež se svalila v kotrmelcích na zem.

Skrček ji pozoroval s úžasem. Jeho sestra ještě nikdy 
předtím neztratila rozvahu.

Pax se k ní přiblížil a nabídl jí pomoc. Liška ale utekla. 
Dokáže to sama. Nakonec se překulila na záda a vypáčila 
si sklenici z tváře zadníma nohama. Otřepala se a couvla, 
hlavu vzpřímenou a  ocas zdvižený vysoko. Usedla dů-
stojně vedle Paxe a začala se mýt.

Liška se ještě nikdy neposadila tak blízko k  němu, 
opřená pohodlně svým bokem o  jeho. Její vůně nebyla 
nikdy tak přátelská. Paxovi padla do oka hnědá skvrnka 
na Liščině bílé tváři. Aniž by přemýšlel o následcích, na-
táhl se a olízl ji.

A Liška mu to dovolila.
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Pax jí omyl uši a  hrdlo a  čenich. A  po  chvíli Liška 
začala jeho péči opětovat. Obě lišky, lícemi přitisknuté 
k sobě, si navzájem očistily kožichy. Nato Liška Paxe po-
zorně očichala. Už nepáchneš po lidech.

Pax neodpověděl. Vstal a zavětřil ve vzduchu. Se sou-
mrakem se na mýtině objevilo cosi nebezpečného. Pach 
zvířete, které neznal, ale které ho děsilo. Zmizel stejně 
rychle, jak se objevil, ale Pax zakňučel na Skrčka.

Vrať se do nory. Hned.
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„Hej, kluku!“
Petr se otočil tak prudce, že málem přepadl. Byl 

si jistý, že je hlídací stanice prázdná – sledoval ji celých 
deset minut, aby si byl jistý, než vylezl z úkrytu.

Zpoza náklaďáku se vynořil voják. Ukázal pažbou 
pušky k nápisu nad zátarasem. „Zákaz vstupu.“

Petr se vzpřímil nejvíc, jak to jen o berlích dokázal. Už 
to byly dva dny, co s někým mluvil. Dva dny, co mu řidič 
autobusu řekl: „Nevím, co máš v plánu doopravdy, synku, 
ale pochybuju, že je to dobrý nápad. Jestli chceš, vezmu 
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tě dnes večer autobusem zpátky. Jen se nestyď,“ a Petr 
odpověděl: „Ne, díky,“ protože by se musel stydět, kdyby 
se vrátil, a řidič na to řekl: „Dobře, tak tedy hodně štěstí,“ 
a nechal ho vystoupit.

Ten večer s  ním nepromluvila živá duše. Městečko 
leželo na kraji evakuované oblasti a  těch pár lidí, které 
potkal, sklopilo zrak a přidalo na rychlosti, jako by si ne-
mohli dovolit navazovat kontakt s kýmkoli, kdo by mohl 
potřebovat pomoc. Tady není nic navíc, říkaly jejich oči. 
Všechno už je ztraceno.

Dalšího dne, od úsvitu až dlouho po soumraku, a vět-
šinu dnešního dopoledne strávil na  silničkách mezi 
opuštěnými městy, kolem opuštěných škol a hřišť a čtvrtí 
děsivě tichých bez pištění tříkolek, autorádií a  dunění 
kopacích míčů. Jediným známým zvukem byla voda pro-
tékající zahradními hadicemi, když si z  nich plnil ter-
mosku.

Neviděl žádné jiné lidi, viděl jen zvířata, která tu za-
nechali. Před kostelem oškubával trávu rozpustilý poník. 
Zpoza popelnic si ho zlověstně prohlíželi hladoví psi. 
Z dohledu se klidily desítky vyhublých koček s boky pro-
padlými jako naběračky.
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„Hej, kluku!“ Voják přišel blíž. Prohlížel si Petrovy 
ručně vyrobené berle, neforemnou sádru, špinavý oděv. 
„Evakuovali jsme tenhle prostor skoro před dvěma týdny. 
Kdes byl, ty to nevíš?“

„Vím. Ale někoho jsem tam dole nechal. A teď se pro 
něj vracím.“

„Uklidni se. Zkontrolovali jsme záznamy – všichni 
jsou pryč.“

„Není to člověk.“ Petr vystrčil bradu, připravený přít 
se s vojákem, že i tak na tom záleží.

Místo toho se vojákova tvář změnila, jakoby omládla, 
a  Petr si teprve teď všiml, že je to chlapec nedlouho 
po  střední škole. Zavěsil si pušku zpátky na  rameno. 
„Mám psa. Henryho.“ Dlouho neřekl nic víc, jen se díval 
do dálky na silnici, jako by doufal, že se tam jeho pes na-
jednou objeví. Pak se otočil zpátky k Petrovi a povzdychl 
si. „Myslím, že ho teď nikdo nevenčí. Sestra slibovala, že 
bude, ale chodí do práce. Chceš vidět jeho fotku?“

Než Petr stačil přikývnout, voják vytáhl peněženku 
a podal mu fotografii. Bígl. Obyčejný bígl. Petrovi se se-
vřelo hrdlo. Růžky fotografie byly polámané a bez barvy. 
Musel se na ni dívat často.
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„To je Henry. Dostal jsem ho k osmým narozeninám. 
Už má špatné kyčle, ale pořád rád chodí, víš? Pořád rád 
vyštěkává veverky a tak. Říkal jsem to sestře, ale… Henry 
nebude vědět, kam jsem zmizel, o to jde. Bude na mě celé 
dny čekat u dveří. Jak vypadá ten tvůj? Budu se po něm 
dívat.“

„Pax není…“ Petr se zarazil. Jestli nesejde na tom, že 
Pax není člověk, proč by mělo záležet na tom, jestli je to 
pes? „Je zrzavý. S černýma nohama.“

„Jak velký? Jsou tu kojoti. Touhle dobou mají štěňata. 
Když musí chránit mladé, dokážou zabít malého psa.“

„Je dost malý.“ Petr přenesl váhu z  puchýřovitých 
dlaní. „Prosím. Urazil jsem dlouhou cestu, abych to udě-
lal.“

Voják se ještě dlouho díval na fotku psa, než ji vrátil 
do peněženky. Když se obrátil zpátky na Petra, vypadal 
už zase starší. „Udržujeme pozice. Ale oni se blíží. Jdi si, 
ale do zítřka musíš být zpátky.“ Ukázal na Petrovy berle: 
„Dokážeš to?“

„Dokážu. Takže… mě necháte projít?“
Voják se rozhlédl a naklonil se blíž: „Tahle silnice se 

hlídá každou hodinu, ale střežíme jen hlavní vstupní 
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cesty. Do lesů ještě nikoho nerozmístili. Zalez si dvacet 
metrů do lesa a nikdo tě nezastaví. Ale poslouchej mě: 
jestli tě chytí, nepřiznám to. A teď odtud zmiz.“

„Děkuju.“ Petr se otočil a vydal se do  lesa, než si to 
voják rozmyslí.

„Hej, kluku. Doufám, že ho najdeš.“

V  lese bylo ticho, ale tohle ticho bylo správné a  ru-
šily ho jen zvuky divokého života, které připomínaly 
příslib. Tady už si Petr dovedl představit, že zahlédne 
mezi stromy mihnutí Paxova rudého kožichu. Tady bylo 
snadné představit si štěkot v odpověď na jeho zavolání. 
To všechno mu zvedalo náladu tak, že téměř dokázal ig-
norovat bolest v dlaních a do krve odřených podpažích.

Hodinu se houpal nad zemí, která byla tak pružná de-
setiletími spadaného borového jehličí, že měl pocit, jako 
by ho nadnášela. Když zaslechl hučení motoru terénního 
auta, přikrčil se do roští a počkal, až se přežene. Potom 
pokračoval podél kraje silnice, s  jistotou, že až pojede 
další hlídka, uslyší ji včas, aby se stihl schovat.
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A najednou tam byl.
Nepoznal žádný orientační bod, nebyla mu povědomá 

křivka, kterou se silnice narovnávala ze zatáčky. Byl to 
ten pocit zrady, který visel všude kolem. Na tomto místě 
provedl něco strašného a to místo si to pamatovalo.

„Paxi!“ zvolal a bylo mu jedno, jestli ho někdo uslyší. 
Ať si přijedou džípy, ať se přižene celá armáda. On bez 
svého lišáka neodejde. „Paxi!“ Ticho se mezi jeho výkřiky 
jen prohlubovalo. Nebylo už slibné, jen zlověstné.

Znovu se vydal kolem silnice, volal a očima se držel 
štěrkové krajnice. Byl si jist, že když auto ujíždělo, Pax 
držel v tlamě toho plastového vojáčka. Vždycky když to 
Pax s Petrem vzdal, upustil vojáčka na zem. Petr ho chtěl 
zase držet v ruce – chtěl mít jasný důkaz, že tu jeho lišák 
byl.

Ušel čtyři sta metrů, osm set metrů, s očima upřenýma 
k zemi. A potom zastavil. Nemůže toho vojáčka najít. Pro-
tože Pax to nevzdá. Nikdy. Pax nikdy ani nepomyslí na to, 
že ho Petr opustil – byli přece nerozluční, nedílní. Pax to 
věděl celu dobu. Petr byl ten, kdo na to musel přijít.

Pokud tu Pax nebyl, muselo to znamenat, že šel Petra 
hledat domů, anebo se o  to aspoň pokusil – třeba mu 
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v  tom zabránila řeka, a  třeba taky ne. Psi se v  jednom 
kuse dostávají domů přes všechny nástrahy. A Pax je de-
setkrát chytřejší než kterýkoli pes, takže proč by neměl 
najít cestu? Třeba už tam byl.

Domov. Domov ležel nějakých patnáct kilometrů ji-
hovýchodně od  staré provazárny. A  provazárna musela 
ležet sedm osm kilometrů jižně od místa, kde právě stál.

A tak vyrazil na jih a celou cestu volal Paxovo jméno. 
Cesta roklí u staré továrny by byla za tmy příliš nebez-
pečná, a  tak se tam vyspí a  za  úsvitu začne sestupovat 
dolů. Přejde řeku v místech u  továrny, kde se rozšiřuje, 
a po dalších patnácti kilometrech cest, které dobře zná, 
bude doma.

„Vydrž,“ řekl nahlas. „Já už jdu.“
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Pax se s trhnutím probudil. Jeho chlapec byl blízko.
Vyskočil na nohy, probudil Lišku, která dřímala ve-

dle něj, a začal pátrat na mýtině po Petrově pachu.
Nic. Ale byl blízko.
Pax vyrazil mezi stromy k hřebeni nad táborem. Neviděl 

mezi nemocnými válkou žádné mladé. Neslyšel Petrův hlas 
mezi jejich hukotem a křikem. Opatrně se spustil z kopce 
a obkroužil tábor z takové blízkosti, do jaké se jen odvážil, 
pozorně čichaje do všech směrů. Jeho chlapec tam nebyl.

Ale byl blízko. A přicházel.
Pax se vrátil k Lišce a ulehl vedle ní. Ale nespal.

27
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Petr šel už asi hodinu na  jih. Byl si jistý, že Pax šel 
po stejné trase. Když se ale vynořil z lesa, zarazil se.

Nejmíň půldruhého kilometru před ním se svažovala 
dolů ohromná louka, než se vyrovnala do dalšího půldru-
hého kilometru rozlehlé zelené plochy. Dole na dně se 
z ní náhle zdvihaly desítky metrů rozeklaných kamen-
ných schodů, jako by se tu do země zasekla obrovská mo-
tyka, a za nimi se k obzoru táhla zalesněná plošina, která 
zahalovala výhled na říční rokli.

28
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Od chvíle, kdy se probudil, cestoval už devět hodin, 
aniž by jedinkrát pomyslel na  odpočinek, ale omraču-
jící nezměrnost vzdálenosti, kterou ještě musí překonat, 
z něj nyní vysála poslední zbytky energie.

Sundal si batoh a svalil se na zem.
Po  devíti hodinách svírání rukojetí berlí mu ruce 

ztuhly v  pařáty. Silou je roztáhl a  cítil, jak se otevírají 
do živého masa. Den předtím se pokryly puchýři, které 
praskly, a nato se znovu pokryly puchýři. Zalil si horoucí 
dřeň dlaní studenou vodou z termosky a začal z ní vybí-
rat kousíčky černé gumy z pneumatik. Pak si natáhl přes 
ruce náhradní ponožky a znovu se podíval před sebe.

V  půli údolí zaujal jeho pozornost pohyb. Něco se 
prohnalo pružným skokem mezi dvěma stromy. Pohyb 
lišky. Petr vstal na kolena. „Paxi!“

Objevilo se to znovu. Ale ne, ať to bylo cokoli, bylo to 
žlutohnědé, ne rezavé. Snad kojot.

Jen ta představa mu nalila do žil adrenalin, a najednou 
byl znovu v pohybu, batoh poskakující na zádech, berle 
děrující svah. Celou cestu až na dno údolí zdolal za půl 
hodiny, načež se zabořil do  tamní bažinaté země, jejíž 
bahno ho zpomalovalo, ale pořád šel vpřed.
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A potom se před ním vztyčila strmá třímetrová ka-
menná zeď. Útesy byly mnohem vyšší, než se jevily 
z druhé strany údolí.

Než nad tím začal vůbec uvažovat, vyhodil Petr nej-
dříve batoh a  potom berle do  vzduchu a  uslyšel, jak 
třeskly o kamennou skalní římsu. Zaklínil prsty do ka-
menné trhliny a zabral. Sádra zaskřípěla po hrubém skal-
ním povrchu, ale paže měl po výcviku u Voly silné, a tak 
se bez potíží vyzvedl k mělkému opěrnému bodu. Odtud 
se natáhl k převislému stromu, k další trhlině v kameni, 
a už se soukal na první skalní římsu.

Trvalo mu hodinu, než takhle překonal skalní schodi-
ště: nejdříve berle a batoh, potom se vytáhnout za nimi. 
Když se konečně dostal na hřeben, zadýchaný a promá-
čený potem, svalil se na zem pod vysokou borovici. Je-
diným hltem dopil vodu z  termosky a  dojedl poslední 
sendviče se šunkou. Otevřel druhý balíček od Voly.

Arašídové máslo. Petrovi se sevřelo hrdlo. Vzpomněl si, 
jak Pax poprvé našel v odpadu prázdnou sklenici. Nacpal 
čenich tak hluboko, že ho nemohl dostat ven, a Petr se 
musel smát, až ho rozbolelo břicho. Vrátil sendvič do sáčku 
s přáním, aby ho byl našel o den dřív a mohl ho dát hla-
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dovým psům kolem popelnic, a potom znovu vstal. Bylo 
skoro šest hodin a ještě měl před sebou kus cesty.

Jak pokračoval dál, doprovázely ho vzpomínky na zví-
řata s hladovýma očima, vynořovaly se a zase vzdalovaly 
jako vyčítavé přízraky. Přál si, aby jim mohl říct, že ví, 
jaké to je, když ten jediný člověk, který vás miloval a sta-
ral se o vás, zničehonic zmizí. Jak nebezpečný se pak svět 
náhle začne jevit.

Přišel o  rodiče. Napadlo ho, kolik dětí se jen tenhle 
týden probudilo a zjistilo, že jejich svět se změnil, jejich 
rodiče odešli do války a možná už se nikdy nevrátí? To 
byla ovšem ta nejhorší možnost. Ale co všechny ty menší 
ztráty? Kolika dětem budou celé měsíce chybět starší bra-
tři nebo sestry? Kolik přátel se muselo rozloučit? Kolik 
dětí začalo mít hlad? Kolik se jich muselo přestěhovat? 
Kolik zvířecích kamarádů musely opustit, aby se o sebe 
dál starali sami?

A proč tyhle věci nikdo nepočítá? „Lidi by měli říkat 
pravdu o tom, co válka stojí,“ řekla mu Vola. Není i tohle 
všechno nezměrnou cenou války?

Petr s překvapením zjistil, že se kolem něj stmívá. S na-
růstající panikou – měl si přece najít nějaké bezpečné místo 
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na noc – se otočil. Levá berle se mu zapíchla mezi uvolněné 
kamínky a podjela. Tvrdě na ni dopadl a uslyšel zřetelné 
prasknutí. Na okamžik dostal strach: žebro!, ale zvuk byl 
dřevěný. Poskočil a vzpřímil se, rukojeť berle stále v ruce. 
Spodní noha od berle se povalovala o dva metry dál.

„Setsakramentská práce!“ vyklouzlo mu mimoděk z úst 
slůvko plné úlevy. Vyzkoušel ještě další nadávky, které 
znal, a byl to také dobrý pocit. Ale zneklidňovalo ho, jak 
tmavnoucí les jeho křik bez odpovědi pohlcoval, a  tak 
s  tím přestal. Luxus vypouštění vzteku si koneckonců 
nemohl dovolit. Měl berli, kterou bylo třeba opravit, a už 
mu na to nezbývalo mnoho světla.

Všude kolem něj vyrůstaly ze stromů končetiny tvr-
dého dřeva, které by mohl připevnit ke  zlomené berli 
jako dlahu. Ale neměl sekeru ani pilu. Když hledal v ba-
tohu lepicí pásku a vytáhl baseballovou pálku, uvědomil 
si, že řešení drží v ruce.

Srovnal úlomky berle k sobě, pálku přiložil na ně a za-
čal je ovíjet lepicí páskou. Když byl hotov, vyzkoušel berli 
celou svou vahou. Držela, pevná a silná. Přál si, aby mohl 
Vole říct, že měla pravdu: její pálku na své cestě skutečně 
potřeboval.
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Znovu přiklekl k batohu. Nehoda mu byla dostateč-
ným varováním – vytáhl věci, které potřeboval k přeno-
cování, vyhrabal v hlíně důlek a naplnil ho hromádkou 
větviček a  suché trávy. Přiložil k němu zápalku a malý 
ohýnek se probral k životu.

Petr podržel nad plameny kapesní nůž, aby ho vyčistil, 
potom zaťal zuby a rozřezal nové puchýře, které se mu 
udělaly na dlaních. Bolestí lapal po dechu, ale potom si 
nanesl na  ruce Volinu hojivou mast a  zhluboka dýchal 
tak dlouho, až bolest ustoupila. Vůně bylin ho v mžiku 
přenesla zpátky do  její kuchyně a  Petra napadlo, jestli 
tam je Vola právě teď. Jak se jí asi daří bez těžké nohy, 
která ji připoutávala k zemi?

Než nůž složil, zvedl ho před oči. Po jeho čepeli tančily 
zbytky světla dohořívajícího ohně. Vzpomněl si na první 
chvíli, kdy uviděl u  Voly nůž, jak ho šokovalo, když si  
uštípla z jedné nohy dřevěnou hoblinku.

Petr si vyhrnul nohavici. Přitiskl si čepel naplocho 
na  lýtko a pokusil se představit, jak si z nohy odřezává 
kus masa, protože ho pohoršuje, protože není dokonalá.

Vtom zavyl kojot a z dálky mu odpověděl druhý. Petr 
se zachvěl. Otočil čepel, až se mu chladné ostří zarylo 
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do  masa, a  pak jím trhl vzhůru. Zářez nebyl větší než 
centimetr, ale jeho bodnutí bylo urputné. Pochopil, že 
být ze dřeva má své výhody.

Z ranky se vykutálela rudá krůpěj. Když po noze za-
čala odkapávat tmavá krev, vykreslil z  ní prstem obrys 
lišky ve skoku. Nehtem přidělal špičatý nos, potom dvě 
ouška. Rozmáchlým pohybem palce přidal ohon.

Pax. Zítra.
Liščí pokrevní slib.
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Pax měl břicho roztažené třemi myšmi a z tlamy se 
mu pohupovala ondatra, první větší úlovek. Nakrmí 

Lišku i Skrčka na celý den. Po dlouhé noci strávené lo-
vem prahnul po spánku, jako obvykle se však vracel domů 
dlouhým klikatým obloukem, aby zmátl případné predá-
tory. Stopa, kterou po  sobě zanechal krvácející Skrček, 
když odcházeli, byla ještě dost silná, aby prozrazovala je-
jich zranitelnost.

Tráva se rozjasnila prvními paprsky ranního slunce. 
Zachytil pohyb. Liška. Místo plošinky před norou, kde 

29
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obvykle hlídala Skrčka, stála o pár plných skoků dál vpro-
střed mýtiny. Pax se díval, jak nadskakuje falešným lek-
nutím a potom se nemotorně kácí do trávy. To, co uviděl 
potom, ho ale překvapilo ještě víc: z podrostu se vynořila 
Skrčkova drobná hlavička.

Skrček byl venku. A hrál si.
Pax upustil ondatru. Zavolal na Lišku.
A Skrček otočil hlavu.
Pax zavolal znovu, na zkoušku.
A Skrček odpověděl. Zase slyšel.
Paxe zaplavila úleva tak nesmírná, že se na okamžik 

nemohl pohnout. Kdesi uvnitř, tam, kde dříve opatroval 
pouze jediného chlapce, teď překypoval láskou k věčně 
naježené liščí samici a jejímu střapatému bratrovi. A byli 
v bezpečí.

Rozběhl se přes mýtinu. Liška a Skrček se rozdělili, 
aby ho přivítali mezi sebou. Pax se svalil na záda a Skrček 
se skácel na něj. Pax Skrčka jemně překotil, pozorně pá-
traje po náznaku bolestného zakňučení, ale neslyšel nic 
než spokojené předení.

Lišky si hrály celou hodinu. Skrček často odpočíval, 
a kdykoli to udělal, jeho dva druhové ustali ve hře a ob-
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klopili ho každý z jedné strany. Jejich tři liščí tváře se na-
stavovaly rannímu slunci jako okolní blatouchy.

Dokud však Liška s roztaženými nozdrami nevysko-
čila na rovné nohy.

Pax to také ucítil. Tentýž výhružný pach, který ho 
zneklidňoval už dva dny. Ale tohle už nebyla jen nejasná 
hrozba ve vzduchu. Tento pach byl silný a každým oka-
mžikem zesiloval.

Kojot! Liška přiskočila k  noře, čelem stále otočená 
k mýtině, a potom se vrátila zpátky ke Skrčkovi. Pax ji 
ještě nikdy neviděl tak vyděšenou.

V  tom okamžiku všechny tři lišky prudce nastražily 
uši k témuž místu v lese. K nedbalému šelestu stvoření, 
které nepotřebuje výhodu utajení. Mířilo na sever, vzhůru 
od rokle. Mířilo na mýtinu.

Kojot šel po Skrčkově stopě.
Liška čumákem pošťouchla bratra do stoje a zařvala 

na Paxe: Hlídej ho!
Pax zahnal Skrčka zpátky do  nory. Když kráčel 

ke vchodu, spatřil Lišku, jak míří rovnou k šelestu, os-
tražitá, ztuhlá, a zastavuje. Vzpřímila uši, zadek zvednutý 
vysoko.
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A vtom se před ní, přesně na místě, kde byla v jalov-
cích ještě vytlačená rýha, jak tudy Skrčka táhli, objevil 
temně skvrnitý kojot s hlavou skloněnou k zemi.

Liška vyštěkla. Kojot zvedl hlavu. Liška znovu zaště-
kala a uskočila na mýtinu.

Kojot naklonil hlavu a udělal krok směrem k ní. Po-
tom znovu spustil nos ke Skrčkově stopě.

Hluboko usazený instinkt nutil Paxe k  útěku. Ko-
jot byl vysoký, dobře osvalený samec. Pro zvíře tak velké 
a agresivní nebyla liška žádný soupeř. Další instinkt, usa-
zený ještě hlouběji, však Paxovi připomínal, že v noře se 
ukrývá zcela bezbranný Skrček.

Také Liška ignorovala instinkt, který ji nabádal 
k útěku. Místo toho vyrazila přímo proti kojotovi a za-
bořila mu hlavu do slabiny.

Kojot se otočil, chňapnul a zuby ji sotva štípl do zadní 
nohy. Odbelhala se na mýtinu a kňučela, jako by byla zra-
něná. Kojot si ji prohlédl, ale odhalil její trik, jen se otře-
pal a vrátil se k původní stopě.

Liška se vrhla zpátky k  němu. Skočila mu do  cesty 
a postavila se mu se zády nahrbenými do oblouku. Z hr-
dla jí vyšlo chraplavé zavytí, jaké Pax ještě nikdy neslyšel.



269

Kojot se na krátký okamžik stáhl, jako by byl překva-
pený, že ho drobná liška vyzývá k  boji. Potom vyhrbil 
ramena do útočné pozice a vycenil zuby.

Pax celý ztuhnul. Z hrdla se mu vydralo zavrčení. Skr-
ček v noře zakňoural.

Kojot skočil na Lišku a srazil ji k zemi. Na okamžik 
Pax neviděl nic než srst a zuby blýskající v trávě a slyšel 
pouze kňučení a vrčení. A nato se Liška vyškrábala z ko-
jotova sevření. Znovu skočila doprostřed mýtiny. Jedi-
ným skokem.

Pax pochopil, že se ho snaží odlákat od Skrčka. Držela 
se těsně mimo jeho dosah a vnadila kojota k sobě, až se 
přiblížila k nízkým větvím ambroně.

Potom, přesně jako předtím Pax, vyskočila na svažující 
se kmen. Opatrně vykročila na první nízkou větev, aniž 
by spustila oči z  vrčícího kojota, který ji pronásledoval 
po zemi. Když došla na místo, kde se větev dělila vedví, 
byla už pořádný kus nad jeho hlavou. Posměšně na něj 
zasyčela.

Kojot skočil. Dosáhl však jen na kůru a listí. Obkrou-
žil dolík pod větví, pátraje po  vyvýšeném místě, a  pak 
skočil znovu. Tentokrát se předníma nohama zachytil 
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větve a okamžik se na ní držel, než spadl zpátky na zem. 
Vstal a skočil znovu.

Pax viděl, že Liška už po větvi nemá kam utéct. Kojot 
ji dříve nebo později shodí, anebo ho její rozptylování 
přestane bavit a vrátí se ke stopě, z níž ho svedla. Liška 
ho bude pronásledovat a bojovat s ním, dokud ji neroz-
trhá na kusy.

Zůstaň! nařídil Pax Skrčkovi a rozběhl se přes mýtinu.
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Petr mlčky hleděl.
U horních zdí staré továrny stávala bříza. S kama-

rády ji pojmenovali Pirátský strom, protože na podzim jí 
listí zezlátlo tak, že vypadala jako ověšená zlatými min-
cemi. Jednou k ní uvázal Paxe ještě jako štěně, když se 
mu nelíbila klukovská hra na válku. Pirátský strom pořád 
stál, ale z jeho větví trčely už jen zčernalé chuchvalce. Nic 
jiného, kromě samotné staré továrny, nebylo k poznání.

Všechny stromy ze spodní  planiny byly mrtvé, vy-
vrácené z kořenů a  rozervané na  třísky všech velikostí. 

30
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Rozlehlé skvrny okolní trávy byly sežehnuté na  popel. 
Na břehu řeky se povalovaly pozůstatky okounů a raků, 
želv a žab, kterými se teď probíraly vrány.

Nejbolestnější ze všeho byl pohled na vodu. Když tu 
byl naposled, potopil se do  jezírka na  dně rokle. Voda 
byla tak průzračná a jiskřivá, že v ní rozeznával bledě ze-
lené pně rákosů, duhové šupinky pstruhů, a když se podí-
val vzhůru, dokonce i tenoulinké modré síťky na křídlech 
vážek klouzajících nad hladinou. Jako by tehdy splýval 
v tekutých diamantech.

Nyní byla řeka zanesená zablácenými balvany a jezírko 
nebylo víc než kalný hnědavý kruh. Kdysi rozlehlé říční 
koryto nemělo ani půl své obvyklé šíře. Bahnitá tratoliště 
kolem břehu, vysychající v popraskaný jíl, páchla smrtí.

Řeka – to o ni se vedla tahle válka. Petr si vzpomněl, 
jak se ho Vola zeptala, na které straně bojuje jeho otec.

Petr jí odpověděl s úžasem, že se vůbec musela ptát. 
„Na správné straně,“ řekl rozhořčeně.

„Chlapče,“ řekla na  to Vola a  pak to zopakovala: 
„Chlapče!“, jako by se chtěla ujistit, že jí věnuje pozor-
nost. „Ty si myslíš, že v dějinách tohoto světa někdy ně-
kdo vyrazil bojovat na špatné straně?“
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Zvedl se vítr a  zakvílel nad bojištěm, rozdmýchávaje 
víry popela. Petr si zkusil představit, že si tu zase hraje. 
Bude trvat dlouho, než někdo dostane chuť si tu zase hrát.

Kam jen dohlédl, jediné živé bytosti kolem byli supi 
kroužící tiše nad jeho hlavou. V takové zemi zkázy mu-
sejí už několik dní hodovat. Hleděl na ně, ochromený ža-
lostí té scény. Nejbližší dva supi kroužili kolem jedlovce 
u říčního břehu a zřejmě zvažovali, jestli je bezpečné vrá-
tit se k jídlu, které jim chlapec přerušil.

K jídlu, kterým mohl být i… Petr tu myšlenku nechtěl 
ani zformulovat, ale nemohl se od ní ani oprostit. Jestli tu 
Pax byl, může být už mrtvý. A pokud je, supi ho zavedou 
k důkazu.

Vznášeli se nad třemi místy – jedním nedaleko od něj 
a dvěma za řekou – pomalu, líně. Beze spěchu. Jejich ko-
řisti už nikam neutečou.

Odložil batoh. Oproštěný od jeho zátěže se jen něko-
lika zhoupnutími přenesl k rozložité větvi jedlovce. Zpod 
ní se vyjevoval obraz, který Petra děsil. Liščí ohon s neza-
měnitelnou bílou špičkou. Zdvihl větev.

Tělo mrtvé lišky bylo ohryzané, kožich ale zůstal. 
A nebyl rudý. Nebyl rudý.

print-biomver-margin-0
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Tohle není Pax.
Petr se trhaně nadechl. Opilý úlevou se dobelhal 

dolů k  řece a  začal se nořit do  její vody. Když mu sa-
hala po pás, začaly mu berle klouzat po zabahněných ka-
menech, a tak je jako dva oštěpy mrštil na protější břeh 
a ponořil se do vody. Poprvé za téměř dva týdny Petra nic 
neomezovalo v pohybu. Plaval energicky a rychle.

Vytáhl se na břeh. Sádra nacucaná vodou jako by na-
jednou vážila sto kilogramů. Zablácené obvazy se z  ní 
začaly odlupovat. Vytáhl z  kapsy nůž a  řezal do  ní, až 
svou nohu osvobodil. Visela z kotníku bledá a ochablá, 
ale otok byl pryč a podlitina téměř zmizela.

Petr se doplazil k berlím a zastrčil si je do podpaží. 
Z výšky vzpřímené polohy spatřil, kolem čeho kroužila 
druhá, větší skupinka supů: mrtvolu jelena. Vzpomněl si 
na laň, s níž se setkal na Volině poli – Vy lidé. Vy všechno 
zničíte – a otočil se k té podívané zády.

Asi o  dvacet metrů dál na  holé pláni se nad třetím 
místem vznášel jediný sup. Petr se vydal vzhůru k němu, 
vybíraje si místa se spálenou trávou – šlo se po ní snáz.

 Nejdříve se zdálo, že na ohořelé zemi není nic. Ale 
když došel až na místo, uviděl to. Zadní noha. Bezmasá 
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a  sežehnutá, ale stále bylo poznat, že je to zadní noha. 
Štíhlá, černě osrstěná zadní noha s drobnou bílou tlap-
kou. Na druhé straně byla zakončená rozcuchaným cho-
máčkem srsti světle skořicové barvy.

Liška.
Petr na berlích zavrávoral. Třeba není Paxova. Nebyla 

na Paxe moc malá? Přál si, aby to tak věděl, a potom to 
přání zase odvolal. Co na tom sešlo? Nějaká liška si tu 
klidně žila svůj život, než přišli lidé a ten život zahladili 
– nebyla ta ukrutnost dostatečná?

Holýma rukama vyhrabe hrob a ostatky pohřbí.
Petr klesl na zem. Vybral si na zemi kruh a odhrnul 

z něj sutiny. A vtom jeho ruka narazila na něco, co pro-
měnilo vzduch v jeho plicích na popel.

Na neznámý cíl, který se snad v cestě teprve objeví, 
hleděl přes hlaveň pušky pevně přitisknuté k tvrdé zelené 
líci malý plastový vojáček.

Petr se zhroutil na zem. „PAXI!“
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Pax přiběhl ke stromu právě ve chvíli, kdy kojot znovu 
skočil. Tentokrát zabral dost silně, aby se na větev 

dokázal zavěsit. Pax se na něj vrhnul, zakousl se do cho-
máče skvrnité srsti a držel.

Kojot se jediným pohybem spustil dolů a zabořil zuby 
Paxovi do ramene. Pax se mu vyškubl a ustoupil k jižnímu 
okraji mýtiny v naději, že odvede kojota pryč od stromu, 
pryč od nory, pryč od lišek, které miloval.

Kojot za ním nešel. Zvrátil hlavu dozadu a zaštěkal. 
Potom se otočil zpátky na Lišku.

31
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Pax se přikrčil a začal se plížit zpátky ke stromu. Po-
tom se však zarazil. Zhoupl hlavou k  jakémusi zvuku 
od lidského tábora.

Hlas jeho chlapce?
Vysoký kojot před ním znovu zaštěkal, a  tentokrát 

jeho volání našlo odpověď. Tři páry uší naráz se naklo-
nily k témuž místu v  jalovčí. Vyběhl z něj druhý kojot. 
Další samec, plavý a zavalitý. Rozhlédl se po scéně a vy-
razil ke stromu.

Liška znovu výhrůžně zavrčela a naježila srst, Paxovi 
však neuniklo, jak protočila oči hrůzou.

Druhý kojot hrábl tlapou po kmeni.
A vtom to Pax uslyšel znovu. Jeho chlapec, jak volá 

jeho jméno.
Utekl z mýtiny, proběhl mezi stromy. Na hřebeni nad 

starou továrnou zastavil.
Z jejích stěn proudili lidé nemocní válkou, hole vzty-

čené, a sbíhali se kolem postavy dole na poli.
Byl to černovlasý mladý člověk schoulený na spálené 

zemi. Jeho chlapec? Vanoucí vítr mu nenapověděl.
Vojáci zastavili, hole stále výhružně vztyčené. Chla-

pec vstal. Byl vysoký, ale Pax viděl, že jeho tělo vypadá 
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jinak než Petrovo – ramena měl rozložitá do šířky a zpod 
jednoho mu čouhala úzká tyč. Cizí chlapec držel hlavu 
vysoko a vzpřímeně, ne skloněnou. Čelil mužům vzdo-
rovitě, jak to Petr před Paxem nikdy nedělal, a bojovně 
proti nim zvedl pěst a třásl jí.

Dolů na  pole se rozběhl jediný voják. Pohyboval se 
jako chlapcův otec. Křičel a jeho hlas zněl povědomě. Po-
tom ale došel k chlapci a objal ho, jak to otec před Paxem 
nikdy neudělal.

Jsou to jeho lidé? Pax se snažil větřit, ale nárazový 
vítr přinášel jen pižmo rozzuřených kojotů. Pax se otočil 
zpátky k mýtině.
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Petr dovolil, aby ho otec objal. Tolik let si přál ocit-
nout se v tom kruhu bezpečné, ochraňující lásky. Cí-

til, jak otcem otřásají vzlyky, a měl chuť ho uklidnit, že je 
všechno v pořádku. Ale ono nebylo. Ruce měl dál zaťaté 
– jednu na rukojeti berle, druhou na plastovém vojáčkovi.

Odtáhl se. „Co tu děláš? Říkals, že budeš jen pokládat 
dráty…“

A pak to všechno najednou pochopil. Proč vojáci nešli 
dál. Proč byla tráva ohořelá a stromy vyvrácené a řeka za-

32
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sypaná kamením. Jak mohla z celé lišky zůstat jen jedna 
zadní noha.

„Tys to věděl.“ Strčil si plastového vojáčka do kapsy 
a  zdvihl liščí běh. „Věděls to! A  tohle je tvoje práce! 
Paxi!“
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Pax měl znovu pocit, že zaslechl chlapcův hlas. Na-
stražil uši k táboru.

V  tu chvíli se vítr otočil. Pax ucítil pot nemocných 
válkou, jejich kordit, jejich motorovou naftu, jejich se-
žehnutá pole.

A své dva lidi.
Rozběhl se zpátky na hřeben.
Spatřil svého chlapce, jak zdvihá něco ze země. Hůl, 

ale ne hůl. Něco ohořelého a poničeného.

33
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Vzhůru po  úbočí se rozlil žalostně toužebný pach. 
Čerstvý a horlivý, chlapcův. A s ním i starý a napjatý, jeho 
otce. Takže tenhle pach nepatřil jen Petrovi. Byl to pach 
lidí.

Jeho chlapec zvedl tu poničenou věc nad hlavu a vy-
křikl něco rozzlobeného. A potom známé slovo: „Paxi!“

A Pax zaštěkal.
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Petr zdvihl to, co z  lišáka zbylo, vysoko nad hlavu 
a znovu zvolal jeho jméno. „Paxi!“

A  vtom se ze svahu nad továrnou ozvalo zaštěkání. 
Hrdlo mu sevřela naděje. Ale ne, musel si to jen vysnít.

I tak se k hřebeni otočil. Záblesk rudé. Ohon s bílou 
špičkou. V otevřeném místě se objevila liška a vztyčila se 
na zadních – na obou zadních? – a dívala se přímo na něj.

Petr vtiskl liščí nohu do otcovy ruky. „Pohřbi to.“ Nato 
popadl druhou berli a vydal se ke kopci.

34
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„Počkej, Petře! Musíš to pochopit. Je to má povin-
nost.“

Petr ukázal k lišce na hřebeni. Udeřil se do prsou tak 
silně, až to bolelo. „A tohle je ta má.“

Otec na něj křičel něco o drátech; křičel na něj, ať se 
vrátí. Petr ty dráty viděl; přeskakoval je. Ale nezastavil. 
Protože pro něj existoval jen jeho lišák, který na něj čekal 
na hřbetu pahorku, a vzdálenost, která je dělila. Znovu 
a znovu zabodával berle do země a houpal se na nich a tu 
vzdálenost zkracoval.

Když už byl skoro na místě, tričko vysušené větrem 
a znovu promáčené potem, zastavil a zavolal. Pax ale jen 
pohodil hlavou a poskočil směrem ke stromům.

Po čtyřech nohách! Petr už si byl jistý: Pax je nezraněn.
Pokračoval k němu. Ale opět, když už byl skoro u něj, 

Pax popoběhl a skočil mezi stromy.
Petr ho znovu následoval. Nezazlíval Paxovi jeho hru. 

Zklamal jeho zvířecí důvěru – proč by teď neměl sná-
šet jeho pokusy? Proč by Pax neměl právo přesvědčit se 
o Petrově věrnosti? A tak, dokud bude Pax chtít, bude ho 
Petr poslouchat – to byl férový trest. A tak šel za Paxem 
mezi stromy sto dlouhých metrů a potom sto dalších.
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A pak se ocitli na mýtině, kde lišák zastavil a čekal. 
Petr se k němu natáhl. Nabídl mu ruku. „Mrzí mě to. Tak 
strašně mě to mrzí…“

Pax na  Petra upřel zrak a  potom ho uchopil zuby 
za  zápěstí. Petrův tep pulzoval proti náramku zoubků, 
přitisknutých právě tak silně, aby vyslovily svou naléha-
vost. Právě tak silně, aby povolaly Petrovu vlastní divo-
kost. Dva, a přece ne dva.

Pax pustil Petrovo zápěstí a vyrazil napříč přes mýtinu 
ke křivolakému stromu. Kroužil okolo něj pár kojotů. Pax 
se vrhnul na toho vyššího.

„Ne, Paxi! Vrať se!“ Strom byl tak daleko – nejmíň 
padesát metrů. Petr zabořil berle do měkké trávy a zabral 
ze všech sil.

Když byl jen deset metrů od nich, spatřil, že kojoti mají 
na stromě uvězněnou kořist – další lišku se světlou srstí, 
bystrou a útlou tváří – samici. Krvácela ze šrámu na boku 
a záda jí místo hustého ohonu přecházela v černý, oho-
řelý bič ocasu.

Liška se z  výšky větve posměšně ohnala po  jednom 
z kojotů, zatímco Pax štípl toho druhého do slabin. Petr 
pochopil, že dvě lišky bojují společně.
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A že proti kojotům nemají nejmenší šanci.
Petr se vyřítil ke stromu s hrozivým křikem, ale kojoti 

mu nevěnovali pozornost. Vyšší z nich se otočil a zabořil 
tesáky Paxovi do šíje. Pax žalostně vykřikl.

A Petr zaburácel vzteky. Zapřel se na jedné berli, dru-
hou pevně uchopil oběma rukama, zaklonil se a vší silou 
švihl kusem dřeva, zatíženým bílou jasanovou pálkou, 
přímo mezi oba kojoty.

Na  tu troufalost se kojoti konečně otočili. Zatímco 
strom ještě zvučel úderem pálky, vysoký tmavý kojot se 
rozběhl a zmizel v roští. Druhý uběhl tucet metrů, pak 
zastavil a otočil se.

Podíval se na Petra a vycenil zuby.
Petr vycenil své. Pax mu vrčel po boku, rozzuřený, při-

pravený skočit. Petr zamával druhou berlí nad hlavou 
a znovu zaburácel, Pax zavrčel a plavý kojot překvapeně 
couvl. Potom se otočil a utekl z mýtiny.

Petr se přidržel stromu. Svezl se na  zem a  třásl se 
po celém těle.

Pax se na něj okamžitě vrhnul, už se mu vrtěl pod kr-
kem, olizoval mu tvář, očichával zlomenou nohu a znovu 
se mu tiskl k obličeji. Petr ovinul svého přítele pažemi 





288

a vtiskl obličej do srsti voňavé borovým jehličím. „Ty jsi 
v pořádku. Jsi v pořádku, jsi v pořádku!“

Liška seskočila z  větve na  zem a  zmizela v  jalovčí, 
které obklopovalo mýtinu. Pax se posadil Petrovi na klín 
a přivolal ji zaštěkáním.

Po chvilce Pax spatřil, jak se z křoví vynořil černý če-
níšek.

Objevil se vyzáblý lišák, veliký asi jako Pax, když 
mu bylo osm měsíců, a zamžoural do sluníčka. Dokul-
hal na mýtinu o třech nohách. Nato se vrátila i samice. 
Za chůze ňafala na toho malého zakrslíka a vrhala po Pe-
trovi ostražité pohledy.

Pax se vykroutil Petrovi z náručí a znovu zaštěkal. Tří-
nohý lišák přišel o pár krůčků blíž. Jeho chůze byla tak 
neohrabaná, že si Petr uvědomil, že musel přijít o nohu 
teprve nedávno. Potom pochopil.

Nabídl mu ruku a tiše na něj zavolal. Drobný lišák vá-
havě, očima těkaje z Petra na Paxe a zpátky, dokulhal blíž. 
Zastrčil hlavičku Paxovi pod bradu.

Petr natáhl prst. Zraněný lišák mu dovolil dotknout 
se na okamžik jeho šíje, načež utekl zpátky do bezpečí 
po liščině boku.
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Obě lišky společně se vyčkávavě zahleděly na  Paxe 
a nato se rozplynuly v podrostu.

A Petr pochopil. Jeho lišák patří k nim. A oni patří 
k Paxovi. Nerozluční.

Takovou cestu musel urazit. Takovou cestu.
Petr poklekl. Položil Paxovi ruku na záda a cítil, jak 

na nich tančí svaly, jen a jen vyrazit.
Petr se rozhlédl. Lesy teď vypadaly nebezpečně, plné 

kojotů a medvědů a brzy i válčících lidí. Shlédl zpátky 
na lišáka a cítil jeho touhu odejít za svou novou rodinou. 
„Jdi. To je dobré.“ Ale nebylo to dobré. Bolest ho vyžírala 
až do dna, nechávala ho bez dechu, jako kopanec rovnou 
do srdce. Stáhl dlaň k sobě, protože bolest tak hlubokou 
by Pax vycítil a neodešel by. „Jdi!“

Pax odběhl k  porostu. Potom zastavil a  ohlédl se 
na svého chlapce.

Petr cítil, jak mu po tvářích tečou slzy, ale neotřel 
si je.

Pax přiběhl zpátky. Zakňučel a olízal mu slzy.
Petr ho odstrčil. Našel berle a narovnal se. „Ne. Ne-

chci, abys zůstal. Dveře na verandu nechám vždycky do-
kořán, ale teď abys šel.“
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Pax se podíval do křoví a pak zpátky na chlapcův ob-
ličej.

Petr sáhl do kapsy a vytáhl plastového vojáčka. Zvedl ho.
Pax zvedl hlavu, oči upřené na Petrovu ruku.
A Petr mrštil plastového vojáčka přes křoví a do lesů, 

daleko, nejdál, jak dovedl.
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PODĚKOVÁNÍ

Lišky obecné. Čím víc jsem se toho o nich dozvídala, tím 
víc jsem je obdivovala a tím jsem byla odhodlanější je vy-
líčit s veškerým respektem. Za mnoho vděčím Matthewu 
Walterovi, newyorskému biologovi a  zkušenému sto-
paři divoké zvěře, který strávil výzkumem lišky obecné 
mnoho let. Kde je chování lišek popsáno přesně, je to 
jeho zásluhou, neboť se se mnou velkoryse podělil o své 
odborné znalosti. Kde ne, je to vinou mého rozhodnutí 
posloužit potřebám příběhu. Vybízím proto čtenáře, aby 
se sám pustil do pátrání po životě těchto okouzlujících 
zvířat.

Jsou lidé, bez nichž by Pax doteď nebyl víc než míst-
nost plná zmačkaných papírů: Moje děti, které – i když 
už jsou velké – mi znovu a znovu připomínají, jak mi-
mořádná pouta mohou vzniknout mezi dětmi a zvířaty. 
Moje skupiny autorského psaní všude možně – chytří 
spisovatelé sršící nápady, kteří nepřipustí línou větu. Můj 
agent Steven Malk, který pochopil a miloval tuto knihu 
od  prvního dne, kdy jsem se s  ním podělila o  její ne-
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patrný zárodek. Má editorka Donna Brayová, která mi 
poskytla brilantní vedení. Všichni z HarperCollins, kteří 
mě neuvěřitelně podporovali. Trpělivý David, který sná-
šel všechny ty hodiny, co jsem trávila u lišek.

A také Chris Crutcher – tobě děkuji za příběh ukrytý 
za příběhem v příběhu. Ty už budeš vědět.
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