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[ Kapitola 1. ]
Budovou školy zazněl zvonek oznamující konec vyučování.
Byl pátek, září 2033. Obloha měla tu zvláštně modrou,
zářivou barvu, kterou se v tomto období vyznačuje. Den byl
stále příjemně letní, i když v závanech větru bylo znát chladnější tóny, signalizující, že se podzim nadechuje k útoku.
Z budovy gymnázia Nad Štolou se začali hrnout žáci.
Tvořily se fronty u depozitorů ecyclů, kde si mládež půjčovala kola podle nálady a finančních možností. Ebiky vyjížděly
z prostoru, kde byly uskladněny. Malé balíčky se rozkládaly
v jízdní kola. Pak studenti za tichého šumění elektromotorů
svištěli dolů po rampě, domů nebo za zábavou do některého
z center, která nabízela jak sportovní vyžití, tak virtuální zážitky, které začínaly být populárnější než ty skutečné.
Za chvíli byl prostor prázdný, kromě jednoho studenta
staršího ročníku. Pak vyšla dívka, usmáli se na sebe, vzali
se za ruce a políbili. Dívka byla štíhlé sportovní postavy,
a i když měřila sto osmdesát centimetrů, byla o dost menší
než její přítel. Poslední model SecondSkin síly tří micronů
ostře fialové barvy obepínal tělo naprosto dokonale. Její
postava, držení těla a pohyby svědčily o zálibě ve sportu.
Dlouhé nohy měla nazuty do jednoduchých elegantních bot
bez zapínání barevně sladěných s oblekem. Plavé vlasy měla
volně rozpuštěné, splývaly jí na ramena a vlály v mírném
větru. Nad nebesky modrýma očima přikrývala inteligentní
čelo hustá ofina. Nos měla malý, ale temperamentní a ústa,
rámovaná plnými rty, byla zdobena tetováním. Byla krásná
a sexy nejen svojí dokonalou postavou, ale hlavně oduševnělým výrazem tváře. Pomalu si zvykala na to, že se za ní
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na ulici chlapi otáčejí a stejně staří kluci se často zakoktají,
když s ní chtějí navázat kontakt. Začínala si uvědomovat své
ženství a líbilo se jí to. Líbilo se jí líbit se, a když to vedlo
k tomu, že se o ni začal zajímat idol všech holek ve třídě,
byla šťastná.
„Jaká byla škola, Leone? Promiň, žes musel čekat. Úča si
zas hrála na maminku a chtěla mě podpořit…, ví, co mě čeká.
Bylo to od ní hezké, ale já už se nemohla dočkat, až tě uvidím,“ trochu se začervenala z doznání, které z ní vytrysklo.
„Dneska to byl mazec, dělali jsme tři testy a já se nemoh
po včerejšku vůbec soustředit. Pořád jsem na to musel myslet,
bylo to tak krásný… Ale snad dopadnou dobře.“
Dívka zčervenala ještě víc.
„Ty jsi tak úžasná, lásko, a já moc šťastnej, že tě mám a že
jsi mi včera dala ten největší dar.“
„Ale no tak, Leone, nemluvme o tom, já se trochu stydím,
i když vím, že není za co,“ podívala se mu na okamžik plaše
do očí, ale pak je znovu stydlivě sklopila. „Přesto, že to bylo
poprvé, moc se mi to líbilo, ale nechci o tom mluvit.“
Leon se na ni láskyplně podíval a mlčel. Už na první pohled bylo zřejmé, že je ideál dívčích srdcí. Vysoký, se širokými
rameny, svalnatý, ale ne robustní.
Nezapřeli se v něm předci z kmene Masajů, přestože jeho
oči i tvář měly po matce evropské rysy. Byl zvláštně exoticky krásný a se svou kakaovou pletí, jemným vystupováním, skromností, evidentní inteligencí a nadáním téměř pro
všechny sporty byl idolem holek nejen ve škole. Vybral si ale
Claudii. Snad i pro ten rošťácký vzhled a smích, kterým rozdávala dobrou náladu, kdekoli se objevila. Našli v sobě zalíbení a včera ho zpečetili.
„Já už musím, Leone, chtěla bych zůstat s tebou, ale ty
víš, že tam musím. Je to tak smutný, já mám strejdu strašně
ráda, už jsem ti říkala, že mě vlastně vychoval, tak nevím,
jak to vydržím. Prý mu zbývá už jen tak týden, dva, nejdéle
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měsíc. Vůbec nevím, co si pak počnu, ještě že mám teď tebe,“
rozvzlykala se a schoulila se mu do náruče. Už nedokázala
zadržet pláč. Objímal ji, hladil a rozhlížel se kolem, jestli je
někdo nevidí.
Nejen uvnitř budovy, ale i v jejím blízkém okolí byly něžnosti zakázány. Přes sklo dveří zahlédl blížící se Claudiinu
třídní učitelku a ztuhl. Jejich pohledy se setkaly. Viděl, jak
se v chůzi na okamžik zarazila, ale pak přidala do kroku, aby
mu vynadala. Když uviděla, že dívka v jeho náručí je Claudie,
zůstala stát. Pak mu jen kývla na pozdrav a zahrozila prstem.
Otočila se a šla pryč. Oddychl si a napadlo ho, že ta ženská
snad nebude tak strašná bestie, jak se o ní traduje. Mezitím
se Claudie utišila, zmáčkla pásek na Sskin a ze škvíry vyjel
kapesník. Osušila si oči a podívala se na Leona. I když byly
stále změklé pláčem, viděl v nich i odhodlání čelit tomu, co ji
čeká. Políbil ji na čelo.
„Držím ti palce, ať to moc nebolí.“
„Dík Leone…, ale teď už musím jet.“
Odvrátila se od něj, přistoupila k depozitoru, dotkla se označené plochy a do miniaturní štěrbinky zašeptala: „Speed
třináct G.“ Hlasová rekognice potvrdila, že už má věk k zapůjčení nejsilnějšího kola a mechanismus se spustil. Dvířka
v podlaze se odsunula a vyjel balík. Když se rozložil, usmála
se. Růžový rám, zdobený žlutými a bleděmodrými květy byl
k pomilování. „Není krásný? Bude mě stát trochu víc kreditů,
než si můžu dovolit, ale dnes si to chci dopřát, potřebuju si
udělat radost.“
„Jasně! Je nádherný, to bude svezení. Můžu ti přispět?“
„Ne, jsi hodnej, já to zvládnu. Ale stejně děkuju.“
Naučeným pohybem zmáčkla klávesnici na opasku a zadala
kombinaci, kterou si předtím nacvičila, aby její Sskin změnila
barvu, která dokonale ladila ke Speedu. Na ramenou, loktech,
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bocích a podpadcích bot se rozzářily obrysové diody, už několik let povinné při používání jednostopých vozidel.
Z pouzdra u opasku vytáhla retro brýle Oakley. Nesnášela promítání navigace přímo na sítnici oka. Asi taky podléhala čerstvé propagandě lékařské komory, že projekce může
mít nežádoucí účinky. Ale hlavně si v těch stařičkých brýlích
připadala ještě víc sexy, a to bylo samozřejmě pro šestnáctiletou slečnu velmi důležité. Spustila trojrozměrnou navigaci,
kterou nepotřebovala, cestu znala. Vědět, kde je jaká zácpa
v dopravě ale bylo užitečné. Zadala adresu, vybrala k ní oblíbenou hudbu a usmála se na Leona.
Přistoupila k němu, postavila se na špičky a políbila jej
na ústa. „Jsi můj miláček, pak se ti ozvu,“ zašeptala, nasedla
a sjela po rampě na ulici. Zpomalila, otočila se a zamávala
mu. Mávnul jí na oplátku a poslal vzdušnou pusu. Díval se,
jak odjíždí, a nemohl spustit oči z její postavy mizící v dálce.
Cítil, že tahle sexy a přitom tak roztomilá holka ho zasáhla.
Věřil, že to může být ta pravá láska, o jaké mockrát četl, viděl
spoustu filmů, ale sám ji ještě nepoznal, přestože už několik
vztahů měl.
Rozhodl se, že půjde domů pěšky. Chtěl se projít, nespěchat a vychutnávat si ten nový pocit pohody a přesto nepokoje, pocit štěstí, vzrušení a touhy. Přesto, že o něm kamarádi
tvrdili, že to má v hlavě mimořádně srovnané, najednou si tím
nebyl vůbec jistý. Ten pocit byl nový a kromě štěstí přinášel
i obavy a zmatek. Prošel Letenskými sady a sedl si na lavičku
kousek od místa, kde stála obrovská bronzová socha Václava
Havla a odkud byl krásný výhled na Staré město. Přemýšlel,
jestli si má dát jointa, aby zklidnil mysl, ale pak ten nápad zavrhl. Řekl si, že je lepší si uspořádat myšlenky s čistou hlavou.
Stejně chtěl s tím hulením přestat, i když pro něj znamenalo
určitý prvek rebelství, a to se mu líbilo.
Claudie držela kontrolku přidané energie nízko. Potřebovala trochu dřiny. Chtěla šlapat, aby si po dni, kdy seděla
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ve škole, protáhla nohy. Cítila, že už se prohřívá a přesto,
že slunce zašlo za mraky a vítr zesílil, jí začínalo být horko.
Upravila klimatizaci v Sskin a ještě přidala.
Chtěla ze sebe vyjet tu bolest, kterou cítila při myšlence
na strejdu, jejího nejbližšího člověka, který umírá a přes
všechny pokroky v medicíně mu není pomoci. Už mu je přes
osmdesát, ale přesto, že celý život sportoval a jedl zdravě, tak
si taky dopřával alkohol, doutníky a další požitky, které život
zrovna neprodlužují. Ale to asi nebude ten problém. Vypadá
to, že už ho nebaví žít.
Většina kamarádů už odešla do věčných lovišť, i když někteří byli mladší než on a s těmi, co zbyli, už nebyla žádná
sranda.
„Sranda je základem života, důležitější než sex,“ opakoval
často. „Tou se lidi liší od zvířat a sex je mnohdy jen jedinou
zábavou chudých. To si pamatuj, Claudie, když je s někym
nuda, sex to nezachrání. A nudný kamarádi? To se radši rovnou píchnout do krku!“
Už se mu asi nechtělo dál žít, když skoro všechny radosti
odezněly a ta jediná, Claudie, už taky roztahuje křídla k odletu do vlastního života. Ona milovala jejich společné zážitky
a moudrosti, které jí předával. Milovala jeho povahu recyklovaného teenagera, když s ní chodil do kina na teenagerské
filmy. Hlavně když to byly „kopsdodržky“, jak říkal filmům,
kde se hrdinové víc mlátili, než mluvili. Někdy ji bral na klasiku do divadla. Tam si často schrupnul a ona ho nechala
a o přestávce oba dělali jakoby nic. Přesto, že se velmi často
smál a byl samý vtip, stále častěji si všímala, jak se občas zachmuří, když si vzpomene na minulost. Ta byla většinou vesele zářivá, ale už se nikdy nevrátí. Chápala, že i když má ji,
tak už to pro něj není ten správný život. Život plný kamarádů,
dobrodružství a sportu. Ještě nedávno spolu jezdili na ecyclech či ebruslích, kdy přesto, že už byl hodně starý, vyvíjel takovou energii, že mu stěží stačila. Pak se ale vše začalo lámat
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a zbyly jen procházky s krmením racků či labutí na Kampě.
Chřadnul ji přímo před očima, i když se snažil, aby si toho
nevšimla. Doktory nesnášel, ale když jednou už nemohl vstát
z postele a svěřil se jí, že ho brní nohy, dovolil, aby ho odvezli
na vyšetření a diagnóza byla jednoznačná.
Když jim doktor sdělil, že metastázy se sice dají zbrzdit,
ale na běhání už to nebude, ona se málem zhroutila, ale on
se jen usmál, že má naběháno dost a aspoň bude mít čas na
knížky a filmy, které ještě neviděl.
„Jak tak na vás koukám, pane doktore, asi je to fakt zlý
a dáváte mi už jen tak dvacet let života. Co říkáte, chlape?“
zazubil se, aby odlehčil tíhu okamžiku. Doktor jen smutně
zavrtěl hlavou. Nechápal, kde se v tom starci bere ten černý
humor, kterým se v nemocnici za těch pár dní, co tam ležel,
tak proslavil. Po chodbách se už sotva belhal, když si šel dát
na terasu doutník a z ploché lahve, kterou nosil v županu,
usrkával whisky. Přesto ale vždycky, když potkal nějakou
sestřičku, nezapomněl ji lákat na rande, až se uzdraví, nebo
ty, co už znal lépe, na skupináč. Jak tvrdil s přehnaně vážnou
tváří, jedna by mu nestačila, protože ocel je proti němu máslo
a má výdrž Omicrona.
Sestry se mu smály. Věděly, že si dědek dělá srandu, aby
jim zlepšil náladu v tom smutném prostředí, kde každou
chvíli nějaký pokoj vyklidily, aby ho připravily pro dalšího
cestujícího do poslední stanice.
Když pak toho smutného dne z nemocnice odcházela,
hlavu plnou pokynů, co všechno musí zařídit a že další najde na cloudu, stavila se u lékaře s poslední důležitou otázkou. Odpověď nebyla jednoznačná, vyděsila ji. Věřila, že to
budou měsíce, ale teď to spíš vypadalo na týdny. Pár už jich
uběhlo od chvíle, co strejdu odvezli do nemocnice, tak se bála,
že to nejhorší přijde velice brzy.
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[ Kapitola 2. ]
Sesedla, ebike uložila do depozitoru, nadechla se a vyrazila
ke vchodu.
Bála se, co bude, a zároveň se těšila, že zase uvidí tu milovanou tvář.
Ohlásila se u sestry na patře. Ta jí pokynula, že může jít
dál, že primář o všem ví, a zeptala se, jestli si s ním nechce
ještě před návštěvou promluvit. Odmítla. Během dne už četla
několikrát zprávu, kterou jí poslal a která plně vypovídala
o situaci.
„Možná až po návštěvě, pokud tu pan doktor ještě bude,“
navrhla, když odcházela dlouhou chodbou směrem k lůžkovému oddělení. Otevřela dveře a vstoupila do pokoje, kde
blikalo několik přístrojů. Jejich šumění se ztrácelo v hluku
nahlas puštěné televize, kde zrovna běžela nějaká talk show.
Podívala se směrem k posteli a z profilu uviděla strejdovu
tvář, rámovanou šedivou „máničkou“, jak vždy hrdě nazýval
svůj stále stejně bujný porost hlavy.
„Pojď mi učesat máničku,“ často ji lákal ve chvílích pohody. Ona vždy s radostí vzala starý kartáč, který jim zbyl po
mamince, jehož doteky miloval, a česala mu vlasy.
Přistoupila k posteli. Tvář byla kamenná a nehnul se v ní
ani sval. Oči měl zavřené a zdálo se, že ani nedýchá. Pomalu
k němu přistoupila, opatrně a s obavou mu sáhla na čelo. Necítila nic zvláštního. Teplota se zdála v normálu, ale obavy ji
nepřešly. Naklonila se nad něj a zašeptala: „Strejdo, probuď
se, prosím!“ V ten okamžik se obě oči otevřely doširoka, z úst
vylétl jazyk a hromovým hlasem se ozvalo: „Báááf !“ Škubla
sebou leknutím, ale strejda už se vzpíral na posteli a křičel
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na ni: „To jsem tě dostal, ty moje malá prdelko, co? Už sis
myslela, že jsem zaklepal bačkorama, hahahaha. Nasrat světe,
starej Romeo to ještě nevzdává, pořád do toho jdu! Ještě něco
dokážu!“ smál se, až se zalykal a dávivě se rozkašlal. Začala se
smát taky a chechtali se spolu, až ho kašel přešel a vyčerpaný
se uložil do polštáře. Vzala jej za ruku. On ji sevřel tak pevně,
že na okamžik zapochybovala, že je to s ním tak zlé.
„Tak rád tě vidím, ty moje malá velká holko. Ukaž se,
jak jsi od předevčíra vyrostla, projdi se pokojem ke dveřím
a zpátky a udělej mi manekýnu,“ zaprosil.
Hráli tu hru snad už od doby, co pamatovala. Jednou odpoledne, když strejda klimbal u televize, byla tam módní přehlídka a ona poprvé viděla modelky na molu. Jak si zvláštně
vykračují, celé se kroutí a zničehonic je začala napodobovat,
kráčela strejdovi před obrazovkou a taky své drobné dětské
tělíčko kroutila, nožky trčila před sebe a šla po špičkách, jako
by měla lodičky s vysokými podpatky. Strejda se probral a začal se smát, až se za břicho popadal. To ji povzbudilo, vykračovala dál, kroutila se ještě víc, smáli se spolu, až ji strejda
vzal do náruče a pevně sevřel. Najednou měla zvláštní pocit,
že už se nesměje, ale je to něco jiného, co otřásá jeho tělem.
Nerozuměla tomu, a tak otočila hlavu a sledovala televizi, dokud se strejda neuklidnil, vysmrkal se do kapesníku a plácl ji
po zadečku, ať skočí do kuchyně a naleje mu sklenku jeho
oblíbeného vína. To už uměla, dělala to často a ráda. A když
se vrátila, strejdova tvář měla zvláštní výraz.
„Provedla jsem něco?“ zeptala se dětským hláskem.
„Ne, zlatíčko, jen jsem si uvědomil, jak jsem šťastný, že tě
mám. To se velkým lidem někdy stává a pak divně koukaj.
Z toho si nic nedělej. A co kdybych k večeři udělal špagety,
jak je máš ráda?“
„Jé, to bude žůžo!“
Ta vzpomínka jí prolétla hlavou, když kráčela ke dveřím
a kroutila se a pak, když se otočila a šla zpět, jako by cítila to
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štěstí z odpoledne utopeného kdesi v minulosti, před mnoha
a mnoha lety. Strejda se blaženě usmíval.
„Furt stejná producírka!“ komentoval její výkon s úsměvem.
Došla až k němu, sedla si na židli vedle postele, položila
mu hlavu na hruď, a i když věděla, že je to jen iluze, najednou jako by se cítila v bezpečí a šťastná. Hladil ji po vlasech
a tiše šeptal: „Vyprávěj mi Claudie o sobě, co jsi dělala od
posledně, co jsme se viděli. Nevyprávěj mi, co se děje tam
venku, to mě nezajímá a je toho plná televize. Jo, prosím tě,
ztlum tu krávu, už ty její kecy nemůžu poslouchat.“ Narovnala se a zavelela směrem k obrazu, který visel ve vzduchu:
„Ztlumit na trojku.“ Zvuk se okamžitě ztišil. „Nebo to radši
vypni úplně, chci bejt s tebou sám, to by mě jen rozptylovalo.“ Po dalším pokynu se obraz rozplynul a tam, kde předtím visel, se objevila stěna a na ní zvláštní obraz ošklivé vázy
plné žlutých kytek.
„Co to tu máš za divnej obraz?“ zeptala se. „Ten tu minule
nebyl.“
„Vy nemáte ve škole dějiny umění?“
„Ne, budeme je mít až od druhýho ročníku.“
„Tak až budete probírat impresionisty, tak dávej dobrej
pozor, a když přijde řeč na ToulouseLautreca, Degase, Gauguina, Moneta a zejména van Gogha, tak si na mě vzpomeň.
Miloval jsem je a miluju. Tu čistou krásu, kterou tvořili za
svých krátkých a nešťastných životů. Kolik lidem dávali radosti a dávají dodnes. Když tu tak ležím, přemýšlím a je mi
smutno, podívám se na ty slunečnice a najednou je mi trochu
líp. A příště, až přijdeš, tam dám Gauguina, s těma krásnejma
ženskejma s velkejma palcema u nohou.“
„A nemůžeš ho tam dát hned?“
„Ne, děvče, to by nebylo ono. Nauč se těšit na příští. Mít
všechno hned je smutný, ochuzuje o těšení. Ale teď už mi vyprávěj o sobě. Co dělá Leon?“
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