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1. Hlad 

Martin Strnad 
 

 

Vs echny jsem je sez ral. Vs echny. Tondu, Frantu, Karla i Pepu. A nakonec i tu 

Mar enu. I kdyz  tomu jsem se bra nil dost dlouho.  Ale co, beztak by se mnou 

Zem znovu nezalidnila.  

Vs echny jsem je sez ral. A uz  ma m zase hlad. Co teď? C okly po ulici honit 

nebudu, na to jsem moc tlustej, pr ez ranej. Pr esto ma m hlad. Obrovskej hlad. 

Hlad, jakej jsem poprve  ucejtil pr ed první m por a dny m… z ra dlem. Byl pe kne  

hnusnej, ten bezdomovec, a kdoví , co vs echno jsem sez ral s ní m, ale nemoh 

jsem si pomoct... proste  jsem musel. Z nic eho nic.  

Takhle si jdu v noci po Karla ku, v sobe  jedno pe tipí vo a pa r pana ku , kdyz  

me  to chytlo. Hroznej hlad. Ale ne takovej ten, co ho maj po chlastu vs ichni. 

Tohle bylo jiny , bylo to tak silny , z e jsem se vrh na první  poz ivatelnou... ve c 

kolem. Bohuz el to byl ten bezdomovec. Bohuz el pro ne j.  

Z e ma m pracky samou krev, v hube  ne c í  do c ista ohlodanou stehenní  kost a 

vs ude kolem roztahany  str eva, to mi dos lo, az  kdyz  jsem si hubu utí ral do jeho 

smradlavy  bundy. Dneska bych uz  takovou blbost neude lal – nechat tam ty 

str eva. Urc ite  je pak ne kdo nas el a sez ral. Zdrhal jsem odtamtaď jako od 

malomocnejch. Jenomz e ten malomocnej jsem byl ja . A nikdo to neve de l.  

Neve de la to moje z ena, kterou jsem stih sez rat hned dals í  ra no, ani de ti, 

ktery  jsem jes te  nechal posní dat, umejt zuby a nachystat se do s koly. S kvarky z 

jejich ma my jim stras ne  chutnaly. Z nich moc s kvarku  nebylo... aspon  to maso 

me ly kr ehky . 

Sousedka s la jako dals í . Zazvonil jsem, otevr ela, pracky i hubu celou od 

krve. Taky z ere, napadlo me  tenkra t. Jenz e ja  byl silne js í . Sez ral jsem ji a její ho 

nac aty ho manz ela. Oba byli kur a ci. Tlusty . Jako anglicka  slanina. 

Na ulici propuklo peklo na zemi. Jeden z ral druhy ho. Uz  se ani neobte z ovali 

pr edtí m svy  z ra dlo zabí t, z vejkali se zaz iva. Policajti nic nezmohli, z ravy  



Český konec světa 

 
7 

 

s í lenství  se nevyhnulo ani jim. Kdyz  nastoupila arma da v roky jetejch 

plynovejch maska ch, nestihli ani por a dne  vystr elit a uz  se z rali navza jem. 

Neexistovalo nic, co by to s í lenství  zastavilo. Tohle by nenapadlo ani toho 

neju chylne js í ho spisovatele. Nikdo nebyl imunní , vs ichni dostali ten 

nekonec nej hlad, hlad kterej neukojí  ani pr ecpany  r eznictví , ani jatka plny  

rozbourany ho hove zí ho, ani po str echu natr í skanej prasec a k. 

Takhle to s lo pa r tejdnu . Lidí  por a d ubejvalo. Vs echny de ti zmizely be hem 

dnu , pak s li du chodci a invalidi. Proste  za kon silne js í ho. Pr edevc í rem jsem 

sez ral poslední ho z te ch silne js í ch jako jsem ja . Od ty  doby vidí m jenom 

pra zdny  ulice, vyrabovany  obchody a hromady ohlodanejch kostí . Uz  ani ty 

krysy tu nejsou. A pr emejs lí m, jestli jes te  vu bec zu stal ne kdo, koho bych moh 

sez rat. Zkous el jsem vypadnout z Prahy, nají t ne jakou pastvinu, kde by jes te  

byla kra va, ovce nebo ku n . Kozu bych si taky dal, klidne  i smradlavy ho kozla. 

Nají t tak kra lí ka rnu, hmmm… klidne  i mrtvy  kra lí ky, nebo slepice zavr eny  v 

kurní ku. Konec koncu  zac al jsem bezdomovcem. Uz  je mi to fuk. Proste  

potr ebuju z ra t, cokoliv...  

Asi bych uz  doc ista zes í lel, nenarazit na tu zabarika dovanou hospodu. Bylo 

tam pa r urostlejch kousku , a co ví c, pr ed hospodou se va lelo ne kolik takovejch 

jako ja . Pupky nafoukly , huba rozs í r ena , silny  pracky cely  od krve. Vs ichni 

pros pikovany  brokama. Ti uvnitr  chytr e pr edstí rali, z e je bara k pra zdnej, a na 

ty mrtvoly venku la kali dals í  nakaz eny . Pr itom to v sobe  me li taky. Jenom byli 

dost vychcany , aby se nesez rali navza jem. Nevim, jak to zvla dli  na zac a tku, 

kdyz  tohle s í lenství  propuklo, ale syste m byl jednoduchej. Kaz dej dostane 

stejne . Naz ranej parchant, rozumnej parchant r í kali, kdyz  me  hnali pr ed sebou 

jako va bnic ku. 

Ten den, kdy jsem sede l hladovej na prdeli v kr oví  kus od ty  hospody a 

drz el se, abych se nevrh na ty mrtvoly a nenabe h te m uvnitr  pr í mo na mus ku, 

byl uc ine nej oc istec. V noci vylezli. Pupky jes te  ve ts í  nez  ja , huby a ruce 

popraskany  od zaschly  krve vc erejs í  vec er e. Dokonce mezi nima byla jedna 

z enska . Kdyz  vec er vta hli pa r mrtvol dovnitr  a zac ali si navza jem  nada vat, z e 

tady vyhladove j, z e sem uz  nikdo dals í  nepr ijde, uz  jsem to nevydrz el a vybe h 

na ne . V tu chví li jsem koukal do pe ti dvojitejch hlavní . Por a d neví m, jestli to, z e 

me  svy m zpu sobem vzali za svy ho, byl ten nejleps í  vy sledek, moz na  to me li 

ukonc it hned tam a pak si na mne  pos ma knout. Namí sto toho jsem jim de lal 
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volavku po vesnicí ch. Projí t se po na vsi, sta le na mus ce jejich lovecky  pus ky, 

nala kat te ch pa r mí stní ch, co se jes te  nestihli navza jem poz rat, a nave st je 

ostatní m na dostr el. To byl mu j u kol. Ne jakou dobu to docela fungovalo. Ale 

z ra dla bylo por a d mí n , a tak se nejdr í v spolec ne  vrhli na Tondu, pak si 

rozebrali Frantu, den na to Karla a pr es ves kery  jeho odpor nakonec i Pepu. To 

se mi podar ilo vzí t jim jednu bouchac ku. Bylo to jako romanticka  vec er e. Za pad 

slunce, dobry  z ra dlo, ja , Mar ena a dve  nabity  brokovnice, jenom to ví no a 

hudba chybe ly.  

Ten vec er me  napadlo, z e tohle je opravdu konec. I kdybych Mar enu 

pr emoh a sez ral ji, neme l bych pak uz  co do huby. Ve de li jsme, z e se nemu z eme 

rozejí t. Dr í v nebo pozde ji by zac al jeden druhy ho v hladovy m s í lenství  

prona sledovat. A tak jsme s li spolec ne . Obe  komory nabity , hlaven  k hlavni, 

jeden vedle druhy ho. Dve  hladove  zru dy c í hají cí  na sebe navza jem. Myslí m, z e 

je dost jasny , kdo z na s ztratil pr ehled jako první . 

Str elil jsem ji do spa nku. Aby nebylo moc s kody na mase, abych me l co 

nejví c z ra dla. Ona ve smrtelne  kr ec i vypa lila obe  komory do vzduchu. A teď tu 

sedí m, v hube  uz  da vno pra zdno, z aludek r ve hlady, jsem celej od stary  krve, 

sví ra m pus ku s poslední  patronou a pr emejs lí m, jestli není  s koda tu jen tak 

nechat mrtvy  te lo sebevraha, kdyz  uz  ho nebude mí t kdo sez rat. 
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2. Válka a Blábol 

Martin Koláček 
 

 

Armageddon sede l ve sve  pracovne  a me l hlavu v dlaní ch. Za chví li pr ijdou 

Apokalyptic tí  jezdci a budou po ne m chtí t, aby se spustil. A to on neme l v 

u myslu. 

Tedy, ne z e by me l sa m o sobe  ne co proti konci sve ta, naopak, docela se na 

ne j te s il. A jes te  doneda vna me l pocit, z e se na ne j te s í  i sami lide . Jenz e zjistil, 

z e se my lí . 

Vlastne  tí m byl pr ekvapen, protoz e lide  me li tendenci blafat o konci sve ta 

kaz dou chví li. Stac ilo, aby ne kdo nas el s utr, do ne hoz  pr ed dve ma tisí ci lety 

autisticky  u r ední k astronomicke ho u r adu vytesal kalenda r  na pr í s tí ch dva 

tisí ce let, a c iste  na hodou jeho kalenda r  skonc il pra ve  za pa r let od chví le, kdy 

se archeologove  s u z asny m objevem vra tili a na lez ite  jej zmedializovali. Nikdo 

uz  se pak nezaby va  mys lenkou, z e moz na  tesar  skonc il proto, z e jej vyhodili z 

pra ce, z e se mu zlomilo jeho oblí bene  dla to, a nebo protoz e jej to proste  

pr estalo bavit. Ne, jediny m vy sledkem, ke ktere mu populace dojde, je, z e onen 

da vny  viziona r  zanikle  civilizace pr edpove de l konec sve ta. Do mysli se vkra da  

mys lenka: To je sice hezke , ale kdyz  byl takovy  viziona r , proc  nepr edpove de l 

konec svojí  vlastní  civilizace, du sledkem c ehoz  bude jeho kalenda r  lez et tisí c 

let v zemi a nikdo jej neuvidí ? Nebylo by logic te js í  ukonc it kalenda r  rokem 

za niku civilizace a znovu zac í t rokem archeologicke ho vy zkumu? Us etr il by si 

tí m hodne  pra ce. 

Ne kter í  viziona r i samozr ejme  pr edví dali konec sve ta sami, bez jaky chkoliv 

podkladu . Obvykle tedy pa r set let dopr edu, aby se doz ili poz ehnane ho sta r í , a 

nikoliv us lapa ní  rozzur eny m davem, ktery  jim uve r il a pod cenou prodal 

vs echny sve  nemovitosti.  

Dobr e, ne kter í  viziona r i moz na  opravdu budoucnost vide li. Jenz e za lez í , 

oc ima koho je vide li. On vy buch C ernobylu sice az  tak u plne  koncem sve ta 
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nebyl, ale z pohledu kontrolo ra palivovy ch tyc í  se tak velmi pravde podobne  

jevil. Kdyz  se podí va te na sve t oc ima c love ka, jemuz  do koupele spadla 

vysokonape ťova  kulma, rozhodne  uvidí te konec sve ta. Tedy aspon  toho jeho. 

Lide  s darem opravdu vide t zlomek budoucnosti pak vykla dají  o svy ch vizí ch, 

podle nichz  skonc í  sve t, az  c erna  ve c zlotr ila  v koupel se poní z í , coz  si za pa r 

set let lide  vyloz í  jako u nik ropy v Karibiku a zac nou pa chat hromadne  

sebevraz dy, aby je Bu h omilostnil o ne co dr í v nez  jejich kolegy v pra ci. 

Zda lo by se tedy, z e se lide  na konec sve ta te s í . Jenz e opak je pravdou. 

Vz dycky, kdyz  se Armageddon rozhodl lidi pote s it a trochu se pr iblí z il, c ekalo 

jej obrovske  zklama ní , jak nevstr í cne ho pr ijetí  se mu dostalo. Lide  se ho snaz ili 

zaha ne t opakova ní m nesmyslny ch ve t, vy robou amuletu  a genocidou rasovy ch 

mens in. Po poslední m pokusu se Armageddon smutne  uzavr el ve sve  

pracovne , rozhodnut uz  nikdy nepodnikat dals í  pokus. 

Jenz e tu byli ti zpropadení  Apokalyptic tí  jezdci. Ne kter í  z nich uz  pochopili, 

z e se sve tem se da  uz í t ví c legrace nez  bez ne j. Napr í klad takovy  hlad. Ten se ve 

sve te  vyloz ene  bavil. Jeho poslední  pokusy s centry „esteticke  

medicí ny“ pomohly pr ine st jeho pu sobení  i do te ch ne kolika ma lo oblastí , ktere  

k ne mu byly tradic ne  nepr a telske . Jenz e ne kter í  z jezdcu  byli, r ekne me, v 

ota zce konce sve ta ví ce fanatic tí . 

Je tr eba poznamenat, z e svaty  Jan nepopsal Apokalypticke  jezdce zcela 

pr esne . Kdyz  se probral z deliria, v ne mz  se mu zda lo o krvavy ch r eka ch, 

vzpomne l si jen na ne ktere  z nich. Tak napr í klad zapomne l na Ba bel, ktery  

svy m zmatení m jazyku  pr iblí z il nejednou sve t k za niku. Nebo vs udypr í tomnou 

Demenci, jezdce, ktery  dnes, podobne  jako hlad, operoval na cele m sve te . Jenz e 

se narozdí l od ne j nikdy nevzdal touhy po Armageddonu. A pra ve  tihle dva me li 

za chví li, spolec ne  s Morem a Va lkou, pr ijí t do Armageddonovy kancela r e. 

 

Ozvalo se zaklepa ní  na dver e. Armageddon se neochotne  zvedl, ale nebylo 

to nutne , protoz e vza pe tí  se ozvala ra na a dver e i s futry vpadly do mí stnosti. V 

dí r e ve ste ne  sta l Va lka s rozbus kou v ruce a kr enil se jako chlapec, ktery  pra ve  

vymyslel, jak utrhnout tykady lka sve mu první mu broukovi. 

„Mu z eme da l, pane?“ zeptal se celkem zbytec ne  a vstoupil do mí stnosti. 

Armageddon pokrc il rameny a sednul si. V hlave  si poc í tal, na co ho pr ijde 

oprava dver í . Me l kolem sebe hromadu personifikovany ch entit, ktere  ume ly 
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dver e zcela zadarmo znic it, ale ani jednoho slus ne ho r emeslní ka, ktery  by je 

ume l zase opravit. 

„Posaďte se. A prosil bych tentokra t bez efektu .“ Va lka smutne  zastrc il zpe t 

do za n adr í  fluorovou dy movnici, o ní z  se domní val, z e je to velmi za bavny  

prvek, ktery  vz dy oz iví  umí rají cí  za bavu. Tedy pr ibliz ne  do te  doby, nez  vs ichni 

opravdu umr ou.  

Vedle s klebí cí ho se pos uka ove s ene ho municí  se posadil nakra tko str iz eny  

pa n v dobr e padnoucí m obleku, jako vystr iz eny  z c asopisu „Na s  manaz er“. Jeho 

jme no bylo Demence a pr iblí z il sve t ke globa lní  katastrofe  ví ckra t nez  zbytek 

jezdcu  dohromady. 

Dals í  dve  mí sta zu stala volna , protoz e Ba bel, rozcuchany  vyhubly  pa n s 

te kají cí ma oc ima, sta l u okna a tva r il se, z e nerozume l, co mu Armageddon 

r ekl. A poslední  ze c tver ice, chrchlají cí  zeleny  sliz, se nebyl schopen na z idli ani 

vys kra bat. Mor kdysi by val silny  a dobr e stave ny , jenz e kdyz  tisí ce let rozna s í te 

po sve te  vs echny moz ne  choroby, neda  se pr edpokla dat, z e va s to neovlivní . A 

tak poslední ch pa r set let Mor sta le chr adl a chr adl, az  se stal jen neva bne  

vyhlí z ejí cí  hmotou, kterou neobklopovaly ani mouchy, protoz e kra tce po její m 

obklopení  umí raly. 

„Hej, Bla bole,“ zakr ic el Va lka na muz e posta vají cí ho u okna, „netvar  se, z es 

nerozume l a pojď sem!“ 

Muz  se pr i oslovení  prudce otoc il k Va lce a procedil mezi zuby: „Jmenuju se 

Ba bel!“ 

„Jo, jo, jasne , proste  ty mrcho zmatena , pojď si sednout!“ 

„Nejsem mrcha zmatena , jsem Ba bel!“ 

„No, na to, z e se zabejva s  matení m zac í nají cí ch pr ekladatelu , ses  n a ka  

fajnovka.“ 

„Hlavne  z e ty ses  hroznej frajer, co?“ 

„No tak, pa nove ,“ pr erus il je Armageddon, „myslel jsem, z e jste mi ne co 

chte li r í ct.“ 

Ba bel, ktery  po te to replice uz  nemohl pr edstí rat, z e nerozumí , se posadil 

vedle Va lky, ale kousek za ne j, aby na ne j mohl za za dy de lat ksichty. 

„Ano, pane,“ r ekl Demence, ktery  byl naprosto nepr ekonatelny  v 

podle zave m stylu vyjadr ova ní , dí ky ne muz  se doka zal vetr í t mezi sve tovou 

elitu, „pr is li jsme va m pr edestr í t nas i opra vne nou z a dost, a to na spus te ní  
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Apokalypsy. Jak ví te, ze smlouvy, kterou jsme uzavr eli s...“ 

„Ano, ví m o te  smlouve ,“ pr erus il jej Armageddon, aby autor poví dky 

nemusel vymy s let, s ky m to, u vs ech bohu , mohli apokalyptic tí  jezdci 

podepisovat sve  smlouvy, „tato smlouva vs ak pr edpokla da  dohodu vs ech 

Apokalypticky ch jezdcu . A va s, pa nove , není  ani polovina.“ 

„Snad nechcete jednat s te ma kr ivohubejma krete nama, co se povaz ujou za 

Apokalypticky  jezdce jenom kvu li nedostatec ny  pr edstavivosti pa r cí rkevní ch 

u r ední ku !“ ozval se Va lka. 

„Va lko,“ odpove de l Demence, „pr i vs í  u cte  k tve mu intelektu a rozvaze, 

domluvili jsme se, z e budu mluvit ja , není -liz  pravda?“ 

„Kravlo nasa valo obstaroz ní  konstrukci,“ odve til Va lka a vlastní  slova ho 

zarazila. 

„Dí ky, Bla bole,“ usma l se na Ba bela Demence. 

„Ba bel!“ usekl vztekle Ba bel. 

Demence nevzrus ene  pokrac oval: „Ano, pane, ja  ví m, ale ve smlouve  pr ece 

stojí , z e je tr eba konsenzus vs ech aktivní ch c lenu . A to, pr i vs í  u cte  k nas im 

kolegu m a bez ura z ky jejich schopností , jsme prakticky jen my c tyr i.“ 

„Opravdu?“ odve til Armageddon, „mne  pr is la takova  Povoden  docela 

aktivní . A Genocida se taky docela c iní . A to nemluví m o Hladu.“ 

„Ano, pane, ale ti uz  se vzdali mys lenek na Armageddon. Jedou si svoje 

vlastní  hry, ale upr ednostnili za bavu pr ed poctivou prací . To je ze sdruz ení  

Apokalypticky ch jezdcu  diskvalifikuje.“ 

„Ja  neví m, jestli bych souhlasil.“ 

Mor zachrchlal. Vs ichni se k ne mu otoc ili. Zr ejme  chte l ne co r í ct, ale za jem, 

ktere ho se mu dostalo, jej tak pr ekvapil, z e uz  nevydal ani chrchel. 

„Krosou hla  jarmila okor enila pleskoidní ...“ Va lka ztratil trpe livost a chytil 

Ba bela pod krkem, „Es te  jednou mi tendle Bla bol...“ 

„Ba bel,“ opravil jej pr is krceny m hlasem Ba bel. 

„...zmate jazyky a necha m ho sez rat raketovy  silo na Bajkonuru!“ 

Armageddon se na ne j pr í sne  podí val: „Va lko, ja  ví m, z e to ma te v povaze, 

ale proc  jste tak vysazeny  na Bla b... pardon, na Ba bela? Proc  neobte z ujete tr eba 

tady Demenci nebo Mor?“ 

„Protoz e tendle pitomej zakrslí k mi neusta le kazí  moji pra ci.“ 

„On mi nikdy neodpustil Kuba nskou krizi,“ poznamenal Ba bel. 
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„To ví s , z e ne. Sto let mi trvalo vybudovat to kra sny  nape tí , vnutit jim 

zbrane  hromadny ho nic ení  a dosadit tam magory, co by to fakt zma c kli. A 

najednou c í í í rou na hodou jejich pr ekladatel splete pa r drobny ch ve t, takz e si 

Chrus c ov myslí , z e mu Kennedy pr islí bil celou americkou flotilu v Pearl 

Harboru, kdyz  ty lode  pos le zpa tky, zatí mco Kennedy ma  informace, z e mu 

Chrus c ov nabí zí  svoji osobní  milenku, kdyz  bloka du odvola . A kdyz  pr is li na to, 

z e v Pearl Harboru uz  pa r let z a dna  flotila není  a z e Chrus c ovova milenka se 

jmenuje Vasilij Janus ev, bylo uz  po krizi a obe ma sta tní ku m bylo trapne  pr iznat 

svu j omyl.“ 

„Se tva r í s , jak kdybych za vs echny tvoje neu spe chy mohl ja ,“ odve til Ba bel a 

vysmekl se ze sevr ení  Va lky, „si mu z es  sa m za to, z e ses  tak neschopnej. 

Vytvor it diktaturu, ktera  se honosí  nejve ts í m arsena lem biologicky ch zbraní , 

jen aby se pak zjistilo, z e nema  ani jednu, to je vyloz ene  trapas.“ 

„Ty zbrane  by tam byly, jenz e tadyhle Mor nebyl schopnej se doplazit da l 

nez  do Thajska a nakazit pa r kur at.“ 

Mor zac al zbe sile chrchlat a ukazovat na Ba bela vy stupkem, ktery  by pr i 

tros e fantazie a zkus eností  z poc í tac ovy ch her o zombií ch mohl by t nazva n 

prstem. 

„Ja  to ve de l!“ vykr ikl Va lka a urazil Ba belovi hlavu, „z e tys na m zase popletl 

vy razy Str ední  a Da lny  vy chod!?“ 

Zatí mco si Ba bel nakvas ene  nasazoval zpe t svoji hlavu, Va lka na ne j r val 

da l: „Jako tenkra t, kdyz  uz  se mi skoro podar ilo ude lat va lku mezi Amerikou, 

C í nou a Ruskem. A jak to dopadlo? Vs ichni skonc ili v Afgha nista nu a byli z toho 

stras ne  zmateny .“ 

„Ty taky nejses  zrovna pan kolegia lní ,“ zac al mu v u strety kr ic et Ba bel, 

„pamatujes , jak jsem tehdy spletl ty c la nky v novina ch, takz e si cela  americka  

ver ejnost mí sto ‚z Asie se na americky  kontinent s í r í  mo da smaz eny ch 

jí del‘ pr ec etla ‚z Asie se na americky  kontinent s í r í  mozkova  mrtvice‘? Tady 

Demence mi v tom kra sne  pomoh, takz e to vypadalo, z e celou USA zaplaví  

nefunkc ní  le ky na prevenci mrtvice. A najednou zac ne n a ka  blba  va lka v ropou 

oply vají cí m ra ji a po mojí  mrtvici nikdo ani nevzdech.“ 

„To byla shoda na hod, ty skrc ku! Napla novat va lku chví li trva , si myslí s , z e 

budu c ekat na tvoje drobny  kousky, abych ti do nich na hodou nezasa h?“ 

„Moh jsi mi aspon  r í ct, kde budes  operovat. Bych si chví li hra l v Africe. A 
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vu bec, co si o sobe  myslí s , takhle uzurpovat Afriku?“ 

„Pa nove ,“ zasa hl do jejich ha dky Armageddon, „mohli byste se, prosí m 

uklidnit?“ 

No dobr e, uznal Armageddon sa m pro sebe, z e to je dost podivny  

poz adavek, kdyz  jej r í ka te Va lce. 

„Nebo se neuklidn ujte, ale hlavne  me  poslouchejte. Ma m odpove ď na vas i 

ota zku.“ 

„Jakou ota zku?“ zeptal se zmatene  Va lka. 

„Na ota zku ohledne  spus te ní  apokalypsy, pr ece!“ sus e procedil mezi zuby 

Demence, ktery  vu bec nebyl ra d, kdyz  jej takhle opomí jeli. Byl sa m o sobe  

pr esve dc en, z e je z jezdcu  nejve ts í , a teď uz  znac nou c a st pr í be hu nebyl ani 

zmí ne n! 

Va lka pustil Ba bela, ktere ho teď kopal okovanou botou do tr í sel, a Ba bel 

pr estal kr ic et vzteky na Va lku, ktery  mu pomalu rozmrdal koule na jemnou 

kas ic ku. 

„Pr esne  tak, Demence,“ odpove de l klidne  Armageddon, „jsem ochoten se 

spustit... ne, poc kejte, jes te  neja sejte... jsem ochoten se spustit v pr í pade , z e mi 

vy c tyr i doka z ete, z e umí te spolupracovat.“ 

Ba bel se uchechtl sme rem k Va lce, aby bylo jasno, z e oni dva spolu opravdu 

nemohou spolupracovat. Va lka se nenechal zahanbit a reagoval: „No vidí te to, 

pane, jak se Bla bol chova ? S tí mhle ma m spolupracovat?“ 

„Pr esne  tak.“ 

„Ale... ale proc ?“ 

„Protoz e Apokalypsa musí  by t dí lo vs ech...“ hodil nepe kny  pohled po 

Demenci, „...aktivní ch jezdcu  za roven . Bude dost trapne , kdyz  se spustí m a vy 

se servete jes te  po ceste  a na Zemi vu bec nedorazí te. Z a dne  ale! Nechci slys et 

vy mluvy. Vyberu va m ne jakou pe knou zemic ku, kde se vy c tyr i budete moct 

vyr a dit. Kdyz  uvidí m, z e jste se nauc ili spolupracovat, domluví me se na Konci 

sve ta.“ 

„Proc  to proste  nespustí te a netestujete na s az  pak?“ 

„Protoz e,“ odpove de l mu Demence, „ma  po na s Armageddon pra vo 

poz adovat du kaz, z e jsme schopní  se spojit. Musí me by t jednotní , abychom ho 

neztrapnili. Jeden bez druhe ho se neobejdeme.“ 

„To je blbost.“ 
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„Ba bel,“ odve til automaticky Ba bel. 

 

 Apokalyptic tí  jezdci posta vali na chodní ku a rozhlí z eli se po okolní ch 

budova ch. 

„Docela pe kna  zemic ka, co?“ poznamenal neobvykle smí rne  Va lka. Asi se 

snaz il o spolupra ci. „Ani si nepamatuju, kdy jsem tady byl naposled.“ 

„No, my tadyhle s Demencí  tu operujeme docela c asto,“ ozna mil mu Ba bel, 

„takova  nas e tradic ní  bas ta, r ekl bych.“ 

„Coz e?“ Va lka pr esta val opous te t svu j pokus o smí r livou roli, „chces  r í ct, z e 

na s ten Armadegen poslal do zeme , kde ma te vy ostatní  takovou vy hodu, a ja  

jedinej tady budu za zelena c e?“ 

Mor zachrchlal. 

„No dobr e, tak teda my dva tadyhle s Morem.“ 

„No, nejspí s  ani tak nepotr ebuje vide t na s dva s Demencí , jestli 

spolupracujeme, ale jestli ty doka z es  spolupracovat s na ma. Ty jses  tady 

jedinej proble m.“ 

„Chces  r í ct, z e jako neumí m spolupracovat?“ 

„Jo.“ 

Va lka uchopil Ba belovu ruku a zac al jej s ní  bí t do oblic eje, za vy kr iku : 

„Koukej, jak kra sne  spolupracujeme!“ 

C irou na hodou byl incident zaznamena n kamerou ne koho z kolemjdoucí ch 

a brzy se stal na internetu hitem, o c emz  sami akte r i neme li ani pone tí . Kdyby 

Va lka ve de l, z e se mu dostalo podle s edive  barvy obleku pr ezdí vky „Popelka“, 

asi by to s touto zemic kou vypadalo brzo velmi s patne . 

Demence zatí m v klidu mluvil: „Na hodou si myslí m, z e je tu na konflikt 

zade la no. Tak tr eba ty rozdí ly mezi C echami a Moravou. To je sranda. Bla bol 

jim roztomile zma tnul jazyky a s trochou demence jsou z toho kra sny  situace. 

Tak napr í klad jme no. Nemu z ou to by t C echy, protoz e to by Morava ky klepla 

pepka. Nemu z e to by t Morava, protoz e to by klepla pepka C echy. Nemu z e to 

bejt C echy a Morava, protoz e tak se to jmenovalo za poslední  okupace. S c í m 

pr is li? S vy razem C esko, ktery  historicky vu bec nic neznamena , tedy krome  

toho, z e se tak r í kalo nespra vne  C echa m. Takz e Morava ci mu z ou vyskoc it z 

ku z e, protoz e je to pro ne  stejny  jako C echy, a C es i mu z ou vyskoc it z ku z e, 

protoz e je to ura z ka jejich tradic ní mu na zvu. Pe kny , ne?“ 
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Va lka pr estal bí t Ba bela Ba belem a otoc il se k Demenci: „No, to je sice moc 

pe kny , ale maj spolu takovej proble m, abych se tam mohl uplatnit taky ja ?“ 

„Hm...“ Demence se zamyslel, „tak tr eba by se dalo bojovat o Epopej.“ 

„Co je Epopej?“ 

„Ani vlastne  neví m. Ale vedou se o to kra sny  pra vnicky  spory. Oba jsme se 

u toho s Bla bolem vyr a dili.“ 

Va lka si vy sme s ne  odfrkl. „Pra vnicky  spory? To ma  bejt n a ka  va lka? Ja  chci 

bolest, utrpení , rozumí s ? Krev! Aspon  z nosu, kdyz  uz  nic jiny ho.“ 

„Ty ses  de sna  konzerva,“ odpove de l Ba bel, ktery  zr ejme  neme l dost 

Va lkova bití . „Nikdy te  nenapadlo, z e stres, strach, beznade j a dals í  kra sny  

psychicky  stavy mu z ou bejt pro lidi mnohem ve ts í  utrpení  nez  fyzicky  na silí ?... 

neee, poc kej... r ekl jsem pr ece PRO LIDI! Ja  nejsem... au, nech me  bejt, ty 

zkostnate la  zru do!“ 

„A co takhle na ckove ?“ v klidu uvaz oval Demence. 

„Tys tady vys kolil n a ky  na cky?“ zpozorne l Va lka. 

„Ti r í ka m, z e uz  tady operuju dlouho. Na ckove  jsou ne co jako mu j podpis.“ 

„No to je skve ly ! A je tady ne kdo, na koho maj spadeno? Jakoz e opravdu 

spadeno, ne jenom nada va ní  u piva na to, jak jim pr iste hovalci berou pra ci, 

kterou by stejne  nechte li de lat.“ 

„Jasne . Romska  mens ina. To je tady velky  te ma.“ 

„Jo, romove  jsou vde c ny . Je jich tady hodne ?“ 

„Jasne . A hlavne  z a dna  trapna  integrace. Pe kne  v ghettech, se zhors eny m 

pr í stupem ke vzde la ní  a pra ci, pod palbou lichva r u  a s tradic ní  rolí  muz e jako 

z ivitele rodiny, kterou nema  s anci splnit. Proste  jak to ma  bejt, aby se museli 

z ivit drobnou kriminalitou a aby je tak mohla ve ts inova  spolec nost nena vide t.“ 

„Supr. Tak to nakonec moz na  bude za bava.“ Podí val se na Ba bela. „A co 

tendle Blbel?“ 

„Ba bel!“ opravil ho automaticky Ba bel. 

„Uz  tam taky intervenoval?“ 

„No jasne ,“ odve til Demence, „pohra l si s r ec í , takz e sice mluve j jiny m 

jazykem, kterej se ze za kona ume j uc it, ale nikdo ho neumí  natolik, aby ho uc it 

mohl. Ale nejkra sne js í  je to, co provedl s te ma za konama... no to je slast. Tr eba 

to pr ejmenova ní  zvla s tní ch s kol...“ 

„Fajn,“ pr erus il ho Va lka, „takz e kdyz  uz  tady Bla bol...“ 
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„Ba bel!“ 

„...na proble mu pracoval, tak se teď vu bec nemusí  angaz ovat. Vezmeme to 

po ne m,takz e to bude spolupra ce.“ 

„Coz e?!“ zareagoval okamz ite  nas tvane  Ba bel, „jak jakoz e to vezmete po 

mne ? Ma me spolupracovat!“ 

„Ty uz  jsi svu j dí l odvedl. Jdi se projí t a nech na s pracovat,“ odve til Va lka, 

otoc il se k ne mu za dy a s el r es it detaily s Demencí . Ba bel se podí val na kupu 

slizu vedle sebe. Kupa slizu zachrchlala, pokusila se pokrc it rameny a 

ods ourala se za Va lkou. Ba bel jes te  chví li kr ic el nada vky, za coz  si na hodny m 

kolemjdoucí m kameramanem vyslouz il na internetu pr ezdí vku „Kelis ova “, a 

pak nas tvane  odes el uklidnit se sme rem k Pra vnicke  fakulte . 

Kdyz  pak se za libou sledoval studenty a studentky, jak chodí  po chodbe  a 

se zmateny mi vy razy opakují  nesmyslna  uskupení  slov, v hlave  se mu zac al 

rodit pla n, jak se Va lce pomstí t za jeho aroganci. 

 

 „Kde je?! Ja  ho zabiju!“ Va lka se r í til chodbou rodinne ho domu, v ne mz  

pra ve  sede l Ba bel a sledoval televizní  noviny, zatí mco majitelka domu, ktere  

Ba bel vnutil pr edstavu, z e je jeho da vno ztracenou tetic kou, pra ve  

prohleda vala mí stní  kanalizaci a snaz ila si vzpomenout proc . 

Va lka vtrhnul do pokoje. Ba bel si jen povzdechl a nechal si pe tkra t urazit 

hlavu, nez  se Va lka konec ne  uklidnil. V mezic ase pouze klidne  reagoval slovem 

„Ba bel“ na Va lkovy nada vky, z nichz  „Bla bol“ byla ta nejmí rne js í . Kdyz  se Va lka 

konec ne  uklidnil, Ba bel se zeptal: 

„Ma m takovy  dojem, z e te  ne co tra pí .“ 

Za to mu byla ope t uraz ena hlava. „Ty dost mobr e ví s  co!“ 

„Prosí m?“ optal se pobavene  Ba bel. Bolest sice neme l ra d, ale vide t Va lku 

koktat vztekem za to sta lo. 

„My vost dobr e...“ Va lka se pokusil uklidnit: „Kvu li tobe  tady jes te  budu ko-

ko...“ 

„Kokotat?“ usma l se na ne j nevinne  Ba bel. 

Kdyz  si znovu nasadil hlavu, zkusil to: „R eknes  mi, co te  tra pí ?“ 

„Ty ví s  co!“ konec ne  ze sebe vypravil bez chyby Va lka. 

„Netus í m.“ 

„Chces  mi tvrdit, z e to vs echno byla na hoda?“ 



Český konec světa 

 
18 

 

„Co pr esne ?“ 

„Z e si skletli spupiny?“ 

„Co jsou Spupini?“ 

Do mí stnosti ves el Demence, ktery  zr ejme  dorazil k domu za roven  se svy m 

spolec ní kem, ale nebe z el domem jako bleskovy  Va lka, aby mohl nepr í teli 

rozmla tit ciferní k. 

„Moz na  bude vhodne , kdyz  ti situaci popí s u,“ pronesl klidne . Va lka se 

zjevnou u levou pr iky vl. 

„Vymysleli jsme tady s Va lkou kra sny  pla n, jak skloubit mí stní  demenci a 

agresi, aby z toho fakt ne co bylo. Nas e mila  skupinka neonacistu  si dala sraz na 

demonstraci u romske ho ghetta. Brilantní  c a st spoc í vala v tom, z e mens í  

skupina se me la pr evlí knout za anarchisty, kter í  me li jakoz e zau toc it na ty 

na cky, aby byl zac a tek na silí  na nich. Pak jsem me l ja  pr edne st extre mne  

dementní  projev o privilegovanejch mens ina ch, kterej by jakoz e ty anarchisty 

pr esve dc il, aby s li do toho s dementama, jakoz e celona rodní  odboj.“ 

„To zní  zají mave ,“ tva r il se Ba bel nevinne , „jak tak kouka m na Va lkovy 

reakce, ne co se va m asi zvrtlo, co?“ 

Va lka jej znovu chytil pod krkem a procedil mezi zuby dals í  pr er ek: „Ty si 

me  budes  hra t?“ 

„Ehm, to ma  by t z a dost o ruku?“ zeptal se Ba bel, kvu li c emuz  ope t pr is el o 

hlavu. 

Demence v klidu pokrac oval: „Nevys lo. Jak se totiz  uka zalo, ti dementi si 

popletli skupiny a prohodili si pozna vací  znaky. Takz e vs ichni pr is li pr evlec ení  

za anarchisty, zmatene  pobí hali po Litví nove  a snaz ili se mezi opravdovy mi 

anarchisty identifikovat, kdo je kdo, coz , vzhledem k tomu, z e me la akce s 

pr evleky probí hat v utajení , byl dost proble m. Romove  posta vali opoda l a 

pr emy s leli, proc  nepr is el ani jeden skinhead.“ 

„A ty mi budes  tvrdit, z e s tí m nema s  nic spolec ny ho?!“ Rozkr ic el se Va lka. 

„Nema m. Osobne  mi to pr ijde spí s  jako Demence nez  Ba bel.“ Odve til Ba bel. 

„Pr iznej se, nebo ti urazí m hlavu!“ zakr ic el Va lka na Ba bela. 

„To je dost divna  vy hru z ka. Protoz e kdybych ti r ekl, z e jsem to ude lal ja , tak 

mi ji urazí s  taky.“ 

Va lka se na chví li zamyslel. „Oukej, kdyz  se pr izna s , tak ti hlavu neurazí m.“ 

„Fakt?“ 
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