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Milí hráči, účastníci Matrixu 2019,
kniha, kterou držíte v rukou, budiž vám průvodcem letošním ročníkem.
Na jejích stránkách se setkáte s postavami ze světa Karla Jaromíra Erbena a
dostanete možnost prožít s nimi jejich příběhy.
Kniha je rozdělena do mnoha dějových úseků označených čísly. Na konci některých úseků dostanete na výběr z několika možných alternativ. V těchto případech bude volba na vás, rozhodovat se budete moci dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Přitom se může stát, že někteří členové téhož týmu
budou mít na volbu jiný názor. Není třeba se o následujícím postupu v týmu
hádat, nechť si každý žije svým vlastním životem.
V ostatních případech bude úsek ukončen piktogramem. Piktogram
odkazuje na číslo následujícího úseku. Je-li úsek ukončen piktogramem ,
nezbývá vám než vyluštit šifru a dojít na další stanoviště, kde se navazující číslo úseku dozvíte. Pokud je úsek ukončen piktogramem , hra pro vás
v této části Erbenova světa končí a bude nejlépe, když své štěstí půjdete hledat jinam.
V této knize nehledejte žádnou šifru. Nemá smysl ji rozlepovat, trhat,
polévat, ochutnávat, svítit na ni zářením jakékoliv vlnové délky, působit na ni
elektrickým nebo magnetickým polem, mrazit ji nebo naopak ohřívat, zpívat
jí nebo jí hrát na flétnu, prostě vystavovat ji jakémukoliv jinému namáhání
než libovolnou jinou knihu. Pokud byste v ní přesto nějakou šifru objevili,
luštit ji se spíše nevyplatí, neboť organizátoři o ní nemají zdání, tedy ani neví,
kam vede, a na dané místo tedy zřejmě neumístili žádné stanoviště.
Naopak, stránky této knihy mohou obsahovat důležité informace, které
vám průchod hrou usnadní. Pokud takovou informaci text obsahuje, pak je
vždy sdělena naprosto nezašifrovaně. Příkladem takové informace jsou třeba nápovědy. Pozorný poctivý čtenář může v textu objevit předem neurčený
počet míst, na kterých se nachází nápovědní hesla. Pozorný nepoctivý čtenář
takových míst najde mnohem více a my mu přejeme hodně zábavy na jeho
výletech. Návod na použití nápověd najdete v pravidlech na startovní obálce
a raději rovnou upozorňujeme, že je lze čerpat pouze v paralelní části hry.
Pro začátek je toto od nás vše, můžete se s chutí pustit do čtení. Přejeme
vám příjemný umělecký zážitek.
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1
Rozhlédněte se teď kolem sebe, podívejte se na hodinky a zaposlouchejte
se do zvuků v okolí. Co vidíte a slyšíte?
Do startu zbývá ještě hromada času a jediné, co slyšíte, je brebentění
vašich spoluhráčů nebo náhodných kolemjdoucích, cinkání tramvaje
nebo podobné běžné zvuky českého velkoměsta. 127
Vidíte, jak ve vašem okolí neustále přibývá týmů, slyšíte čilý předstartovní ruch a čas od času vás přijde pozdravit známý z konkurenčního týmu. 67
V okolí vidíte spousty týmů, které nervózně přešlapují nebo poposedávají, v rukách žmoulají startovní obálku a co chvíli se nedočkavě
dívají na hodinky. Dle vašich hodinek právě odbila čtrnáctá hodina a
zrovna jste zaslechli startovní hvizd píšťalky organizátorů. Otevřete
startovní obálku. 162

2
Chvilku si děti prohlížíte. Při pohledu na ně vás dohání nová vlna strašlivé lítosti. Děti s sebou nemají žádný dospělý doprovod, takže to budou asi
sirotci. Podle společných rysů a rozdílných věků se celkem jistě jedná o sourozence.
Nedávno prožitá sebevražda mladé dívky i smrt vodnického děťátka
se ve vás hluboce otiskly. Potřebujete načerpat trochu víry a doufáte,
že ji v dětské bezelstnosti najdete. Rozhodnete se je oslovit. 152
Raději si jich přestanete všímat. Jsou to cizí neznámé děti a vy máte
svých starostí dost. Nemůžete pomoci všem. 73

3
Tiše, abyste neprobudili starou, se vykradete z chalupy. Dívky vás vedou k jezeru, na místo, kde se nad hladinu sklání stará vrba a kde je k vodě

nejsnadnější přístup. Vzduch je stále mrazivější, vodní plocha už nemůže být
daleko, za horizontem tušíte okraj rybníka.
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4
Poohlížíte se po okolí, když se vašemu zraku naskytne příšerná podívaná. Zelený mech je nasáklý čerstvou krví a uprostřed toho všeho leží Dora,
z důlků po vyňatých očích a pahýlů po useknutých rukou a nohou jí spolu
s krví utíká život, tělo bledne a chladne. Se zoufalým stenem padnete vedle
ní na kolena a pěstmi se bijete do hlavy, že jste byli důvěřiví k maceše a němou prosbu své přítelkyně jste nevyslyšeli.
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5
Když doběhnete do jejich stavení, muž klečí u postele, kam nebožku uložili, v dlaních svírá její bezvládnou ruku a horké slzy mu stékají po tvářích
zarostlých mladým strništěm. Vedle postele v kolébce pláče batole, vztahuje
ručky k rodičům, nechápajíc, proč ho ani jeden nepochová. Náhle se vdovec
vztyčí, spolkne poslední vzlyky a nehledě na dítě vyběhne z chalupy. Následujete ho až k pokácené vrbě a ozvěna kroků jako by volala, že nápovědní
kód najdete na stromě u Písecké brány.
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6
Zkoprnělí leknutím nemůžete několik okamžiků pochopit, co se to vlastně stalo. Chvíli pak pobíháte kolem potoka, ale vše marné, po ženině těle ani
památka. Později se dozvíte, že ji o mnoho metrů níže po proudu v řece našli
rybáři. Pohřbili ji, či spíše zahrabali, bez veškerých rituálů a tradic, jen velký
kámen připomíná místo, kde skončilo její tělo. Asi nikdo by nechtěl takhle
skončit, ale vy se nemůžete zbavit pocitu, že právě ona by si to byla takhle
přála.

Přišli jste o další blízkou osobu a máte pocit, že už je toho právě dost.
Končíte s touhle hrou. 98
Těch tragédií už bylo snad dost. Potřebujete se už konečně dostat dál,
však si to přece zasloužíte. Nebo ještě ne? 86
Z piety se jdete projít proti proudu říčky až k nedalekému rybníku.
242

7
Tento nápad není vašemu průvodci ani trochu po chuti. Zjevně s vámi
nehodlá dále ztrácet čas: vezme svou milou do náruče a přidá do kroku takovým způsobem, že nemáte sebemenší šanci páru postačit. Po chvíli vám zcela
zmizí z dohledu a vy najednou nemáte pražádnou představu o tom, kde se
vlastně nacházíte a kam by bylo záhodno pokračovat. Hra zde pro vás tedy
končí.

8
Na molu si děvče odloží koš s prádlem, zaklekne na okraj a dá se do
práce. Namočí první kousek, vlnky se rozběhnou po hladině a v momentě,
kdy první z nich dorazí na místo, kde jste prve viděli Vodníka, odrazí se zpět
mnohonásobně větší a celá ta vodní masa se valí na vás. Stihnete ještě křiknutím varovat děvče, ale než se otočíte k útěku, obrovská vlna vířící se vody vás
oba spláchne. Ještě než se za vámi hladina zavře, jako byste viděli u topolu
stát známou siluetu muže v klobouku s pentlemi.
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9
Chopíte se každý své sekery, ale muž stále nevypadá přesvědčeně. Bojí
se, že své drahé paní ublíží. Podíváte se mu zpříma do očí. Cožpak chce celý
život spávat vedle těla bez duše? Její duši je třeba z vrby osvobodit. Dává
vám za pravdu a se zuby zaťatými odhodláním se spolu s vámi pouští do

práce. Je to práce těžká, ale fyzických sil máte ještě dost. Přesto se nemůžete
zbavit dojmu, že s každým úderem jako by k vám vítr přinášel povzdech
umírající ženy a matky. Ještě poslední rána do kmene ubohého stromu a už
se s bolestným skřípěním a praštěním pokládá do potoka.
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10
Vstoupíte dovnitř společně s mužem, a když se vaše pohledy setkají,
poznáte, že i on je zjevně rád, že u babice není sám. Ta hubenou rukou ukáže
na polorozpadlé křeslo v rohu a skřehotavým hlasem vyzve návštěvníka, aby
jí popsal, co ho trápí. Muž vypravuje, jak se jeho žena, kdykoliv večer ulehne
ke spánku, změní pouze v lidskou schránu bez duše, jako by byla mrtvá. Baba
jej gestem umlčí, nakloní se nad kotlík a mocně nadýchne omamné výpary.
Pobyt ve vědmině chýši je vám velmi nepříjemný, ale musíte to vydržet. Chcete být muži oporou. 97
Máte pocit, že těžká vůně vám vyplňuje všechny dutiny a snad vám
i zalézá za nehty. Musíte odtud pryč. Pokud si pospíšíte, třeba ještě stihnete pomoci své přítelkyni, jež běžela hledat dítě do jeskyně.
243
Potřebujete se nadýchat čerstvého vzduchu. Pohledem se omluvíte
muži a opustíte chatrč směrem, ze kterého k vám doléhá rozhovor
dvou žen. 74

11
Napadají vás tisíce otázek, které byste ženě rádi položili, ale tušíte, že není na místě přerušovat její monolog. Vypráví o zmizelém kostelu a jeho zvonu.
Přestože je podle ní kostel momentálně ztracen, přijde vám, jako by se měl
ve své oslnivé nádheře užuž vyloupnout před vámi. A možná jste odněkud
zaslechli i bití zlatého zvonu?

12
Víc toho už skutečně nepoberete. Obtěžkáni vším tím bohatstvím se vlečete k východu z jeskyně, když tu se spustí hukot a třeskot, země se chvěje,
jako by se skála měla každou chvíli propadnout do země. Náhle vše utichne.
Ubíráte se dál, ale tam, kde tušíte východ, není nic než skalnatá stěna. Obcházíte všechny kouty, prsty hledáte skuliny ve skalním masivu. Nic nepomůže,
zůstali jste ve skále uvězněni. Tento ročník pro vás tedy končí a s největší pravděpodobností se Matrixu nezúčastníte ani za rok, protože zřejmě prošvihnete
registraci, a i kdyby vás jiná sekce týmu registrovala, na hru s vámi jako s rok
nezvěstnými asi nebude počítat.

13
Na ta slova se zbojník napřímí s novým zájmem o vyprávění, a když
vyslechne, jak ze šíleného strachu ďábel úpis bez prodlení vydal, jeho obličej
zesiná, z roztřesených rukou mu vypadne kyj a s mohutným žuchnutím dopadne tam, kde je mezi ohlodanými kostmi jeho obětí psáno, že nápovědní
kód najdete u sochy Dia na Cibulce. Ochromen smrtelným strachem z muk
doprovázejících jeho věčné zatracení, Záhoř padá před poutníkem na kolena
a žádá jej o smilování. Pohlédnete si s poutníkem do očí, načež loupežníkovi
dáte jedinou radu. Ať činí pokání, ať se modlí za každou svoji oběť a za boží smilování. Zatímco k Záhořovi promlouváte, poutník zdvihá ze země jeho
kyj a jako by to byl proutek, zaráží jej hluboko do země.
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14
Své nové společnici naprosto důvěřujete a nepociťujete sebemenší nutnost od ní vyzvídat, kam míříte. Dobře víte, že její cíl je i ten váš. Bok po boku
tak pokračujete v cestě.

15
Trvá dlouhé minuty, než matka uvěří, že má svoji ztracenou a oplakanou dceru skutečně doma a pustí ji ze své náruče. Mají si toho tolik co říci.
Společně se posadíte ke stolu a s dívkou střídavě vyprávíte o Vodníkově říši.
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Zvažujete, že si kousek této hmatatelné útěchy vezmete s sebou pro příští
okamžiky nezdarů a bezmoci. Nakonec to ale neuděláte. Jak byste jen mohli
zničit, co tu mateřská láska vytvořila. Naposledy se ohlédnete a snažíte si
zapamatovat každičký detail toho výjevu, jejž nyní vnímáte všemi smysly.
Opouštíte místo, kráčíte vstříc novému a dosud nepoznanému.

17
Posloucháte vyprávění a zlými vzpomínkami se vám ježí vlasy v zátylku. Vzpomínáte, jak poutník donutil pekelného knížete rozkázat ďáblu, svému poddanému, aby vrátil úpis, i jak se ďábel bránil a úpis vydat nechtěl.
A jak jej jeho pán potom sám ve strachu z poutníkovy hole s křížem mučil
pekelnou koupelí, která pálí kůži žárem i mrazem, a náručí pekelné děvy, jež
svým stiskem odepírá dech a drtí všechny kosti v těle. To všechno bylo marné a zdálo se, že v pekle budete muset zůstat, když Lucifer rozhodl, že svého
neposlušného sluhu uvrhne v lože, které mají připraveno pro jistého hříšníka
jménem Záhoř.

18
Cítíte silnou potřebu najít její hrob. Na hřbitově ho však nenajdete, takže
zavřete oči a celým svým bytím se na ten vnitřní hlas soustředíte. Vede vás
po pěšině do lesa.

173

19
Po proudu říčky jdete od rybníka několik desítek metrů, když váš pohled upoutá jakýsi bílý předmět přibližující se vodou. Pozorně sledujete, jak
k vám v proudu připlouvá blíž a blíž. Snad je to hromada vodní pěny, co se
uvolnila z nějaké zátočiny, nebo nějaké panímámě při praní uplavala košile?
Napínáte svůj zrak, jak jen můžete, a čím dál víc se vám to zdá jako… Bože, to
snad ne! Vždyť je to tělo mladé ženy! Rychle popadnete nedaleko ležící větev
v překotné snaze tělo z řeky vytáhnout, ale je pozdě. Proud je odnáší dál a
dál, z dosahu vašeho zraku.

6

20
Žena napřed váhá, ale když sebejistě vyrazíte do otvoru ve skalním masivu, vydá se za vámi. Kráčíte dlouhou tmavou jeskyní, nedaleko před sebou
vidíte podivnou záři. Přidáváte do kroku, zvědavost vás pudí dál a dál. Světlo
je čím dál intenzivnější, rukama si cloníte oči, jak si pomalu přivykají z předchozí temnoty. Když se ve světle konečně rozkoukáte, nemůžete uvěřit vší
nádheře, která vás obklopuje. Stěny jsou obloženy zlatem, rubíny vykládaný
strop se odráží v křišťálovém sloupoví a po obou stranách místnosti jako dva
ohně žhne hromada stříbra a zlata.

21
Plynou dny a týdny. Zarmoucenou matku často navštěvujete v její chýši, ale není to již ta žena, kterou jste tehdy potkali nedaleko kostelíka. Kůže
zbledla, vlasy zmatněly a oči ztratily jiskru, naopak se v nich teď často lesknou slzy. Plynou týdny a měsíce. Žena stále ještě nepřestala pro svého synka
truchlit a modlit se za něj a za boží odpuštění. A uplynul už právě rok a den
od osudného okamžiku, když se vískou znovu rozezní zvon volající bohabojný lid do nedalekého kostelíka.
Vědomi si tíže, s níž se nebohá matka letos strojí do kostela, nabídnete
jí svoji společnost a jste mlčky přijati. Doprovázíte ji cestou co i před rokem,
když zaposloucháni do zpěvu, který sem vítr od kostelíku přináší, divže do
své společnice nevrazíte.

22
Pustíte ženu do zpuchřelých dveří jako první za doznívajícího zvuku
kostelního pění. Ve spěchu žena otvírá truhlici, aby ke stříbru uložila zlato,
když leknutím zalapá po dechu a upustí cíp zástěry. Truhlice je místo stříbra
plná obyčejného kamení a z klína se jí místo zlatých mincí a ingotů sype jen
hlína a větvičky.
Zkoprněle sledujete, jak se vaše společnice zoufale přehrabuje hlínou a
kamením, když tu náhle jako by sama zkameněla. Ohlédne se po vás zsinalým obličejem, nejprve šeptá, poté už hystericky křičí. Přece její dítě, nechala
je v jeskyni. V šíleném děsu vyběhne z chýše a utíká směrem ke skále s pokladem.
Rozběhnete se za ní. Uvědomujete si, že to byl váš nápad jít se podívat dovnitř, stejně jako myšlenka, že když tam dítě nechá, unese více
zlata a stříbra. Musíte to napravit. 81
Rozhodnete se držet pozici. Žena se určitě dříve nebo později vrátí
domů. Postáváte ve dveřích chýše a rozhlížíte se okolo. Ve vedlejší
chatrči, zdá se, bydlí babka kořenářka. Třezalkový čaj a vaše soucitné naslouchání nešťastné matce jistě udělá dobře. Vyrazíte pro něj.
214
Tato situace je vám velice nepříjemná. Uvědomujete si, že utěšování
druhých není zrovna vaše silná stránka. Ta žena zřejmě přišla o své
dítě, potřebuje teď být se svým žalem chvíli sama. Pomalu opouštíte
chýši, když si všimnete, že sousedka je zrovna ve při se svojí dcerou.
Možná bude potřebovat útěchu, můžete si to na ní nacvičit. Nesměle
zaklepete na jejich okno. 221

23
Kde se vzal, tu se vzal, stojí za vámi stařeček. Ať prý vezmete Dorčino
tělo a následujete ho. Beznadějí a lítostí nad vlastním rozhodnutím nevíte, co
jiného udělat než ho poslechnout. Donesete její mrtvé tělo do jeho jeskyně.
Stařec vám svěří svůj plán. Je třeba dostat zpět dívčiny oči a údy. Vy se teď
máte vrátit za macechou s dcerou a dělat jakoby nic, stařeček se o vše postará.
Pak zavolá dítko, jež s ním bydlí v jeskyni, dá mu do rukou zlatý kolovrátek
a pošle jej prodávat do města.
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24
Když oči znovu otevřete, jako by se vše kolem vás změnilo. Tráva je však
stále stejně zelená, nebe modré a slunce na nebi jako obvykle putuje od východu k západu. Protřete si oči a všimnete si, že kousek od vás po cestě přichází
dvojice. Stařeček snad stoletý, v ruce berlu a na plášti biskupské odznaky, a
pak mladík, který mu pomáhá při chůzi. Stařec se s chlapcovou pomocí posadí na pařez opodál, potřebuje si odpočinout. Ze svého úkrytu pozorujete,
jak mladík odbíhá svému učiteli sehnat něco pro občerstvení.
Ten stařec má kolem sebe takovou auru, jako by vám někoho připomínal. Musíte s ním promluvit. 48
Ze vztahu těch dvou mužů cítíte silné dojetí. Jak se stáří a mládí vzájemně doplňuje. 165

25
Měsíční svit zalévá stráň, po níž společně se svojí přítelkyní a jejím ženichem kráčíte. Ten nasadil pekelné tempo, děvče ale jako by to ani nevnímalo.
Kolik se na svého milého načekala, kolik se k Panně Marii namodlila, kolik slz
vyplakala. Necítí únavu, chce dohnat ty ztracené roky, kdy byli od sebe odděleni. Snaží se od milého leccos vyzvědět, ale ten se stále jen tajemně tváří.
Náhle se otočí a třeští oči na svazek svatých knih v dívčině pravé ruce. A prý
proč se s nimi táhne.
Také to nechápete. Nepochybujete, že váš průvodce má své doma,
navíc modlicí knihy se přece v kostele dají půjčit. Měla by je tu nechat.
71
Uvědomíte si, že zatímco sami máte volné ruce, dívka se táhne s košilemi a dalšími osobními věcmi. Nabídnete jí svou pomoc, knihy od
ní vezmete. 256
Kdepak, každá kniha je posvátná a zahodil by je leda barbar. Ale váš
průvodce má přece tolik síly, je stále vpředu a nic nenese. Neměl by
s věcmi své nevěstě pomoci on? 7

26
S úlevou, že dobro bylo odměněno a zlo potrestáno, se účastníte oslav.
Vrtá vám ale v hlavě, jak se to mohlo stát, že kolovrátek zazpíval celou pravdu
a zlé činy obou ženštin tak odhalil. Avšak ať jej hledáte, jak chcete, není už
k nalezení.

Nedá se nic dělat, kolovrátek stejně jako stařeček a pachole zmizeli.
Možná si jej starý opět odnesl a vytáhne ho na světlo, až zase bude
třeba někomu zazpívat pravdu a otevřít oči zaslepené lží. Vzdáte jeho
hledání a vzdáte i celou hru. 98
Možná je to dobře, že se ztratil. Ještě by mohl zazpívat, že jste o tom
všem věděli a nic neřekli. Jak by se k vám král asi zachoval? Raději se
z království ztratíte, někam hodně daleko. 86
Od těch oslav si potřebujete trochu odpočinout. Vyrazíte směrem
k lesu, trocha sportu vám udělá dobře. 90

27
Procházíte mlčky kolem hřbitovní zdi, když se vaše společnice chytne za
hlavu a dlaněmi si překryje uši. Víte, že je to tu zas. To ten holub, co sedává na
nedalekém dubu. To jeho vrkání zní tak divně, smutně, trýznivě. Není vám
příjemné ho poslouchat, ale pro vaši přítelkyni je jeho zpěv nesnesitelným
mučením.

Popadnete ji za ruku a vedete ji odtud pryč. Přece není možné se
takhle neustále trápit. Půjdete se projít třeba podél řeky, zurčení vody
bude mít na její pochroumané nervy jistě blahodárný účinek. 105
Ten holub je prostě nešťastný. Vrkáním vábí samičku, takže když mu
ji seženete, přestane ji volat. U holubáře ve vesnici jednu koupíte
s tím, že ji vypustíte u dubu. 63

28
Teď už by všechno mělo být v pořádku, můžete se klidně pustit do hry.

66

29
Les začíná řídnout a mezi stromy prosvítá obrys místní kapličky. K cestě,
po které kráčíte, se připojuje pěšina a po ní se k vám blíží dvě dívky. Jedna
podpírá druhou, která usedavě pláče. Přispěcháte k nim. Ta první se vám
představí jako Hana a druhá se prý jmenuje Marie. Hanka vypráví, že právě
byly u rybníka, v díře v ledu ve vodní hladině obě uviděly svou budoucnost
a chudinku Marii čeká smrt. Na ta slova se Hančiny oči zalesknou slzami a
Marii se s beznadějným vzdechem podlomí kolena. Nevíte, co na to říci, tak
alespoň obě doprovodíte domů.

106

30
Seskočí z koně, přikročí k vám a hned vám poroučí, ať mu tu krásnou
květinu vykopete. Přeje si mít ji ve své vlastní zahradě.
Jste pánu po vůli. Chopíte se nářadí a dáte se do práce.

215

Odmítáte se podílet na takovém zločinu, jako je krádež krásné lilie
z jejího přirozeného prostředí. A nemůžete se na to ani dívat. 210

31
Jak šlechetná byla vaše nabídka! A jak bláhová! Opravdu jste věřili tomu,
že se žena se synem bude mít k návratu od milované matky zpět do vodního
království?
S ubíhajícím časem, kdy se žena nevrací, postupně narůstá váš strach i
Vodníkova zlost. Ten se pro svou manželku a dítě dokonce několikrát vypraví

z jezera ven, ale vždy bezúspěšně. A tak, když se dalšího dne zrána vrátí
rozzuřený Vodník od chaloupky s nepořízenou i napotřetí, už dobře tušíte,
jaký osud vás čeká.
Nehezký konec. Díky němu alespoň mohou být šťastní ti tam nahoře…
Toto pomyšlení vás hřeje u srdce až do chvíle, kdy Vodník přistoupí k hrůznému činu, který hladinu jezera zbarví rudým odstínem vaší krve.

32
Přistoupíte k okraji ledové plochy, chopíte se sekery a začnete v silném
ledu vysekávat otvor. Právě když kostelní zvon svým vyzváněním oznámí
půlnoc, jste s prací hotovi.

33
Jako z dálky k vám zaznívá vyzvánění poledních zvonů a do nosu se
dere pach pálícího se oběda. Snažíte se otevřít oči, ale víčka jsou tak těžká,
jako by na nich byl zavěšen celý svět. Rozpomínáte se, uvědomujete si, co
se před vaším pádem stalo. Seberete veškeré zbytky energie, otevřete oči a
pátráte jimi po místnosti. Po Polednici ani vidu, ani slechu. Snažíte se vstát,
ale nejde to.

34
Po severním břehu rybníka, schováni mezi stromy, se podél zábradlí blížíte k vrbě. Na břehu u ní stojí dvě dívky, jedna z nich drží v ruce sekeru a
obě vzrušeně hledí na silným ledem pokrytou vodní plochu.
Zajímá vás, co se tu chystají dělat.

219

Děvčata velmi dobře poznáváte, v jejich přítomnosti vám bylo příjemně. Rozhodnete se, že jim přece jen pomůžete. 32

35
Na místě, kde právě jste, stojí v cestě skála, do níž vede kamenný tunel.
Vesničanka na ni nevěřícně hledí. Vždyť jeskyně tu nikdy, co pamatuje, nebyla. Kámen ano, ten tu v cestě stál, ale určitě ne takové skalisko, toho by si
přece jistě byla bývala dříve všimla. Zatímco žena pobíhá po okolí a snaží se
najít správnou cestu, vy nemůžete spustit oči ze vchodu do jeskyně.
Vaše zvědavost je silnější než strach z podivných událostí. Přemluvíte
ženu, aby šla s vámi tu jeskyni prozkoumat, a vydáte se vchodem
dovnitř. 20
Ženino sdělení vás vyleká, raději se otočíte a pelášíte pryč směrem,
kde tušíte civilizaci. 146
Celá tahle situace se vám nezdá. Vyměníte si s ženou své obavy a
nakonec se dohodnete, že to, skála neskála, krosnete strání přímo za
zpěvem. 69

36
Coby hosté v chaloupce pozorujte přípravy na cestu na zámek. Dorka,
jak se králova snoubenka jmenuje, si připravuje nemnoho osobních věcí, stydlivě klopí oči a často je obrací ke svatému obrázku na stěně, jako by děkovala
za štěstí, které ji potkalo. Září láskou k mladému pánu a pokaždé, když si na
něj vzpomene, zčervená jako růžička. Zato její sestra, která je Doře skutečně
neobyčejně podobná, jako by byla její vlastní dvojče, má veliké zavazadlo. Navenek se tváří, jak své sestře štěstí přeje, několikrát si ale všimnete záblesku
závisti a zášti v jejím výrazu a zlověstného úsměvu na jejích rtech. Už je čas
vyrazit na zámek, ženy ještě do svých zavazadel přidávají nůž a sekeru, prý
na obranu, kdyby je cestou napadla zvěř. Říkáte si, že je to asi rozumné.

37
Zakrátko narazíte na cestu a dáte se po ní. V dáli proti vám přichází
osoba v dlouhém plášti, opírá se o hůl. Když už je dost blízko, abyste i v přítmí

rozeznali rysy obličeje, zhluboka se nadechnete v údivu. Nejedná se o starce,
jak jste se původně domnívali. Je to mladý muž, možná spíš odrostlý hoch.
Bez povšimnutí projde kolem vás.

142

38
Je brzké ráno, právě jako tenkrát, když jste sem přicházeli minule. Poznáváte plot i branku, ale cestička je neumetená a z truhlíků na oknech trčí
jen suchá stébla, mezi nimiž čtete, že nápovědní kód najdete na kótě Smetanka. Branka vrzne, už saháte po klice domovních dveří, vcházíte dovnitř. Zvuk
otvírajících se dveří starou ženu vytrhl z modlitby, zdvihne k vám svůj zrak
a ten se v okamžení naplní překvapením a ihned poté směsicí úlevy, štěstí a
mateřského citu. Její oči se rychle zalévají slzami, s námahou vstává a roztahuje paže, stále ještě nemohouc uvěřit, že její modlitby byly vyslyšeny. Vaše
společnice však stojí ve dveřích poslušna slibu, který dala manželovi, do rozevřené náruče se nehrne. Naději v matčiných očích vystřídá tázavý pohled,
chlad a odtažitost v jednání své dcery nechápe. Pohledem mladou ženu pobídnete, však Vodník tu není a co oči nevidí, to srdce nebolí. A už se obě objímají, v záplavě slz si jedna přes druhou vylévají svá tak dlouho osamělostí
nemocná srdce.
S dojetím ten výjev znovushledání sledujete a těšíte se z jejich radosti.
15
Obě dvě jsou právě zcela zaměstnány nečekanou přítomností a blízkostí té druhé. To je vaše šance. Opatrně, aby si nevšimly, se vyplížíte
ke dveřím a ven z chalupy. Než se situace uklidní, požádáte o přístřeší u sousedů. 135

39
Kostelní zpěv sílí, od kostela nemůžete být dál než tři sta kroků. Ale
vaše nová přítelkyně se tváří zmateně, jako by to okolí poznávala a přitom
zase nepoznávala. Zatímco žena chaoticky pobíhá po okolí a snaží se najít
správnou cestu, váš pohled upoutá neobvyklá věc.

40
Smotáte růženec do úhledného klubka a zastrčíte jej do kapsy. Trochu
jste se tím zdrželi, musíte si pospíšit, abyste dvojici před sebou dohnali. Popoběhnete si a ani si při tom nevšimnete, že vám ve spěchu nedbale zastrčené
očko korálek po korálku vypadává z kapsy.

168

41
V šíleném strachu, co se mezitím děje v protější chalupě, vzdálenost
mezi oběma staveními překonáte rychlostí větru a nenápadně vklouznete do
světnice. Polednice se šouravou chůzí přibližuje k ženě.

277

42
Ženu jste doběhli a sebevědomě oslovili. Vesničanka vašemu zjevu zprvu příliš nedůvěřuje. Vaše přesvědčovací dovednosti jsou však mimořádné,
proto se vám zanedlouho svěří, že žije sama s malým synem v nedaleké chýši a do společnosti chodí velmi zřídka. Dnes se ale i s dítětem vypravila do
kostela na mši, neboť právě vrcholí pašijový týden, je Velký pátek.

189

43
Dívky se po sobě stydlivě podívají, jako by se bály, že je za jejich záměr
odsoudíte. Odvětí, že podle vyprávění jejich kmotry se o štědrovečerní půlnoci v hladině jezera zjevuje budoucnost.
To vás zaujme. Nabídnete dívkám pomoc a ony ji rády přijmou. Chopíte se sekery a do silného ledu vysekáte kruhový otvor. 145
Kdepak, hledět do budoucnosti, to není jen tak. Bojíte se, co byste tam
mohli spatřit, tak se raději vrátíte ke skále. 108

44
Zády k vám tam u kamen stojí mladá žena, v potu tváře, vlasy pocuchané a košili pod živůtkem nedbale urovnanou. Z druhé strany světnice k ní leze
batole, obličej zrudlý usilovným pláčem a přes směs soplíků a slin vyfukujíc
bubliny křičí na celé kolo. Už je u matky a chápe se její sukně, tahá za ni, načež ho matka vezme do rukou, rozzlobenou chůzí přejde místnost a hubujíc
ho posadí zpět mezi hračky. Nesmělým pozdravem upoutáte ženinu pozornost. Zprvu se vás poleká, ale když jí vysvětlíte, co vás sem přivedlo, uklidní
se a nabídne vám místo k sezení.

Místo s díky přijmete.

201

Místo s díky odmítnete. Přišli jste se sem jenom mrknout. Teď, když
víte, že je plačící dítě v pořádku, můžete se vrátit a postarat se o ženu
ze samoty. 92

45
Zaklepete na dveře a vezmete za kliku. Je otevřeno. Žena právě muže
uklidňuje, že to není nemocí, ale sudbou, a ať se o ni nestrachuje, když si
všimnou vaší přítomnosti a jako správní hostitelé vás pozvou ke stolu.

253

46
Babice se odšourá do komory, ale drahnou chvíli se nevrací. Ubezpečujete krále, že to jistě bude proto, že se jeho nevěsta potřebuje patřičně upravit,
než ji pán znovu spatří. Ten vám dává za pravdu, důvěřuje vám, proto vás
poprosí, abyste za ním, jakmile to půjde, dívku na hrad dovedli vy.

36

47
Nazítří se s králem vydáte na námluvy. U chaloupky pán seskočí z koně
a zaklepe na dveře. Se zavrzáním se otevřou a v nich se objeví babice, divže
nevykřiknete leknutím. Vyhublý obličej s dlouhým nosem má obepnutý svátečním šátkem, okolo obličeje zpod něj vyčnívají šedivé štětiny vlasů a vpřed
vytrčené bradě vévodí velká bradavice se třemi tmavými chlupy. Úlisně své
hosty vítá a zajímá se, copak je přivádí. Pán sebou napřed leknutím také trhne, ale rychle se vzpamatuje a vyřizuje, proč do chaloupky přijel. Žádá její
nevlastní dceru za ženu, nejraději by si ji rovnou odvedl s sebou na zámek.
Nenápadně se k němu přitočíte. Přece se nehodí, aby si král přivezl
nevěstu z lesa. Co by asi řekli lidi, ještě by oba přišli do řečí. Nevěstu
má správně dovést její poručník. 129
Vůbec se králi nedivíte, že už chce mít svoji milou na hradě. Souhlasíte s jeho přáním a nepolevíte, dokud babice dívku nepřivede. 46

48
Pomalu, aby se nepolekal, se blížíte ke starci, ale on k vám s úsměvem
stočí své bystré oči, které příliš neladí s obličejem plným hlubokých vrásek.
Už není pochyb. Je to váš přítel, se kterým jste prožili pekelné nebezpečí. Žádá
vás, zda byste nebyli nápomocni jeho učedníkovi, a vy mu rádi vyhovíte.

158

49
Nahlížíte na dvorek škvírou mezi laťkami plotu. Na prahu dveří leží
v kaluži sytě červené vazké tekutiny dva zelené uzlíky. Snažíte se předměty
rozeznat, jako by to bylo… V tom se dveře chalupy otevřou a ve škvíře dveří
se objeví obličej starší ženy.

191

50
Mrazivý vzduch vás nutí ke kašli a lezavá zima se dere pod vaše svršky.
Potřebujete se trochu zahřát, rozhlížíte se kolem a přemýšlíte, kam se vypravit
nyní.

Cestou od rybníka si na jeho okraji u topolů všimnete lidské siluety.
Rozhodnete se zjistit, o koho se jedná. 218
Láká vás procházka podél potoka, tušíte, že jeho okolí je pro ni jako
stvořené, ale ještě jste tam nebyli. 19

51
Zadumáni do hlubokých myšlenek a s hlavou plnou chmury scházíte
pěšinou dolů k chalupám. Blíží se půlnoc, všude je temno a noční ticho jen
občas přeruší psí zaštěkání. Přemýšlíte, kde byste si mohli odpočinout, když
v okně jedné chalupy zahlédnete světlo. Nakouknete dovnitř.

230

52
Jak ušlechtilý záměr! Nalijte si ale nejprve čistého vína: dokážete zpaměti odříkat celé Zdrávas?

Samozřejmě, jako když bičem mrská.

131

Radši byste si text trochu připomněli. Modlicí knížky, které má dívka
na stolku u postele, by k tomu mohly dobře posloužit. 140

53
Pomalu sbíráte kuráž se k neznámému přiblížit. Už jste skoro odhodlaní
vyrazit, když v tom okamžiku se mraky na chvíli rozestoupí a měsíční svit se
rozleje po břehu. Úlekem div nevykřiknete. Botky rudé, pentle na klobouku
pestrobarevné, jinak vše zelené, kalhoty, kabát, klobouk, a dokonce i vlasy a
pleť!

192

54
Odhodláni vyrazit do temnoty si všimnete, že z lesa se k vám blíží známá postava. Ale není to již ta žena, kterou jste tehdy potkali nedaleko kostelíka. Kůže zbledla, vlasy zmatněly a oči ztratily jiskru. Pohled strnule upřený
do země jí neumožňuje všimnout si vás do chvíle, kdy už stojí přímo vedle.

200

55
Beze slova dojdete až na kraj lesa, kde lesní cesta přechází v polní. Mladík rozvážně přikročí ke kříži stojícímu na pahorku u cesty, poklekne před
umučenou tváří Ježíše Krista a vroucně obejme studené dřevo.
S dojetím jej sledujete. Opravdu vás zajímá jeho příběh. Počkáte, až
dokončí modlitbu, a pokusíte se jej opět oslovit. 257
Mladík vás přestává zajímat. Očividně se s vámi nechce bavit, nutit
ho přece nemůžete. Víc vás zaujme dusot kopyt koně od pohledu
bohatého jezdce. Vydáte se jeho směrem. 213

56
Stíny se začínají prodlužovat, den se chýlí ke svému konci a tak i vám
a vaší přítelkyni dochází čas, který byl Vodníkem odměřen. Její matka je ale
pevně rozhodnutá dceru zpět do jezera nepustit.

Souhlasíte s matkou. Jestliže se žena nechce vracet do Vodníkova světa, je-li tam nešťastná, nikdo ji přece nemůže nutit, ani její muž ne.
Navrhnete zajistit dveře klínem, kdyby si chtěl Vodník odvést ženu
násilím. 238
Ačkoli naprosto rozumíte touze mladé ženy zůstat tady, v blízkosti
své rodiny a lidí, neboť tatáž touha naplňuje také vaše srdce, daný slib
je zákon. Matka se s dcerou musí rozloučit a vy se společně vrátíte
zpět do jezera. 58

57
Veškerá vaše snaha je marná. Dítě je ztraceno. Zdrceně se opřete o kámen a jen ve větru jako byste slyšeli cinkání mincí a dětské žvatlání.
Zaposloucháte se, ale skutečně se vám jenom něco zdálo.

92

Pozorně posloucháte. Ne, tak tohle se vám určitě jen nezdálo. Tady
nedaleko skutečně pláče dítě. Vydáte se po hlase. 250

58
Dceři se pranic nelíbí představa, že by měla opustit milovanou matku již
nyní. Teprve, když svedete řeč na malého Vodníčka, který teď v jezeře určitě
pláče steskem po ní, je mladá žena rozloučení se světem, v němž vyrůstala,
přístupnější. Nadále naléháte, že by bylo dobré si pospíšit, abyste do jezera
dorazili ve smluvený čas – jen tak si totiž získáte Vodníkovu důvěru. Bez ní
by vaše naděje, že se na souš ještě někdy podíváte, byla zcela mizivá.
Mladá žena rozumí vašim argumentům, a tak se, navzdory matčině lkaní, za malou chvilku společně vydáváte směrem k jezeru. Jdete ztěžka a vaše
kroky popožene až zvonění klekání z vesnice, kterou necháváte za svými zády.

153

59
Z bezpečného úkrytu si osobu prohlížíte. Má dlouhé vlasy, ale podle
stavby těla a oblečení je to muž. Sedí na okraji rybníka a něco šije, v jednom
koutku pověšenou fajfku a druhou polovinou úst si k práci pobrukuje. Na sobě má frak, na hlavě cylindr se zřejmě barevnými pentlemi, ale to spíš hádáte,
v téhle tmě jejich barva není rozpoznatelná. Kdyby to jen bylo možné, skoro
byste řekli, že je to vodník.
Strachem ztuhnete. Pokud je to skutečný vodník, hrozí vám smrtelné
nebezpečí. Raději ho budete ještě chvíli sledovat, než se odvážíte dát
se s ním do řeči. 53
Měli byste raději rychle zmizet. Les v oblasti, kde z rybníka vytéká
potok, ve vás vzbuzuje důvěru, tam se nemůže stát nic zlého. 19
Zvědavost se ve vás pere se strachem a pudem sebezáchovy. Dva posledně jmenovaní jsou ale v přesile, takže se tiše vyplížíte směrem
k vrbě, jež se sklání nad vodou. 34
Paráda! Vodník, to by byly historky! Musíte se s ním jít okamžitě spřátelit. 101

60
Na ta slova se zbojník napřímí s novým zájmem o vyprávění, a když
vyslechne, jak ze šíleného strachu ďábel úpis bez prodlení vydal, jeho obličej zesiná, z roztřesených rukou mu vypadne kyj a s mohutným žuchnutím
dopadne tam, kde je mezi ohlodanými kostmi jeho obětí psáno, že nápovědní kód najdete v altánu u památníku bitvy na Vítkově. Ochromen smrtelným
strachem z muk doprovázejících jeho věčné zatracení, Záhoř padá před poutníkem na kolena a žádá jej o smilování. Pohlédnete si s poutníkem do očí,
načež loupežníkovi dáte jedinou radu. Ať činí pokání, ať se modlí za každou svoji oběť a za boží smilování. Zatímco k Záhořovi promlouváte, poutník
zdvihá ze země jeho kyj a jako by to byl proutek, zaráží jej hluboko do země.

88

61
Trvá hodnou chvíli, nežli se odvážíte odstrčit závoru a vyjít na denní
světlo. Otvíráte dveře a společně s dívkou opatrně opouštíte své útočiště. Před
kostelem postává hlouček vesnického lidu a udiveně se rozhlíží po hřbitově.
Snad na každém kříži ve větru povlává cár ze svatební košile.

Tohle bylo o fous a mohli jste dobrodružství zaplatit vlastním životem. Kdepak, to vám za to nestojí. Zažili jste toho už příliš a pohár
právě přetekl, prostě stačí. Vzdáváte hru. 98
Nechybělo málo a mohli jste posloužit místní divé společnosti jako
zábava a potrava zároveň. Uvědomujete si, že vás z jejich spárů vysvobodila modlitba a kajícná prosba milé dívky. Kdy jindy nežli teď
si zasloužíte postoupit dál? 86

62
Máte pocit, jako byste ani nebyli na hřbitově. Spíše v nějaké květinové
zahradě. Celé okolí je už prosyceno vůní drobných kvítků a to ve vás navozuje
pocit naděje, štěstí a víry v budoucnost.

16

63
Když se tam vrátíte, dub už není opuštěný. Nedaleko od něj stojí trojice
mužů. Mladík podepírá ctihodného stařečka a tomu u nohou klečí strašlivě
zarostlý chlap, líbá mu nohy a děkuje za záchranu duše před peklem. V následujícím okamžiku pak jeden jako druhý padají mrtvi k zemi, aby jejich
duše mohly bok po boku odejít do nebe. Dojati tím okamžikem vypouštíte
holoubka z dlaní.

274

64
Když doběhnete do jejich stavení, muž klečí u postele, kam nebožku uložili, v dlaních svírá její bezvládnou ruku a horké slzy mu stékají po tvářích
zarostlých mladým strništěm. Vedle postele v kolébce pláče batole, vztahuje
ručky k rodičům, nechápajíc, proč ho ani jeden nepochová. Náhle se vdovec
vztyčí, spolkne poslední vzlyky a nehledě na dítě vyběhne z chalupy. Následujete ho až k pokácené vrbě a ozvěna kroků jako by volala, že nápovědní
kód najdete u výpusti rybníka Šmejkal.

156

65
Chalupu, kolem níž zrovna procházíte, opouští podivná osoba v hnědém rubáši, ani se nenadějete a zmizí za nejbližším rohem. Pohledem se vrátíte zpět ke stavení a všimnete si, že z oken vychází kouř. Vběhnete dovnitř a
v jednom rohu vidíte rozházené hračky, zřejmě tu bydlí malé dítě. Přiskočíte
k plotně, ale zakopnete o nízkou stoličku a při pádu se udeříte do hlavy.

252

66
Hra byla odstartována, tímto byste měli mít veškeré nezbytnosti k jejímu zdárnému průchodu. Samozřejmě, pokud se dokážete popasovat s úkoly,
které vás po cestě čekají. Takže vzhůru do toho!

67
Je 13. dubna 2019, brzké odpoledne. Jste na startu Matrixu 2019, na břehu Vltavy východně od zastávky Dostihová. Ve vzduchu je cítit napjaté očekávání, protože hra už zanedlouho započne.

1

68
Vodník tentokrát zůstává před dveřmi mnohem déle než prve, ale nakonec i nyní odchází. Úlevou si oddychnete a s úsměvem obrátíte zrak směrem k židli, na které sedí Vodníkova žena. Při pohledu na ni vám však úsměv
zmrzne na rtech. Bezvýchodností situace zlomená sedí na židli, dlaněmi podepřené spánky a prsty klíněné ve vlasech, prázdný pohled upřený do dubové desky stolu ve strašlivé předtuše přicházejícího neštěstí. Už skoro svítá,
když se Vodník k chalupě blíží potřetí. Buší na dveře a vyzývá svou ženu, ať
se vrátí k dítěti. V tu ránu jako by se duše vrátila do ženina těla. Vymrští se
ze židle, popadne šátek a vrhá se ke dveřím. Musí za svým dítětem.
Zastoupíte jí cestu. Vodník odešel už dvakrát, stačí vytrvat i v tomto
případě. A jestli má péči o svého synka, může ho otec přece přinést
do chalupy. 134
Jakmile se jedná o nevinné dítě, jdou všechny osobní důvody stranou.
Raději se Vodníkovu hněvu vydáte vstříc, než dojde k nějaké tragédii.
100

69
Cesta strání do kopce jde ztuha. Nabízíte ženě, že jejího synka ponesete, ale s díky vás odmítne, nedá dítě z ruky. Po několika výškových metrech
narazíte na turistickou značku. A protože vede na jih, odkud slyšíte zpěv, vydáte se po ní. Potkáváte v protisměru hodně lidí, takže se žena trochu bojí, že
mši už prošvihla, ale vám to divné nepřijde, navíc zpěv stále sílí. U kostela se
s ní rozloučíte, a než odejde na mši, ještě vám popřeje hodně štěstí do hry.

84

70
Doběhnete spolu až na vršek a krve by se ve vás nedořezal. Jednoduchá
dřevěná konstrukce, která zde stojí, mluví úplně za vše. A dívka už stoupá
po schůdcích vzhůru. Smutek a neštěstí v jejích očích vystřídala rozhodnost
a odevzdané očekávání neodvratitelného. Už sahá po konopném provazu a
přetahuje si jej přes hlavu, obličej pokrytý směsí prachu a rozmazaných slz.

263

71
Knihy dobře ukryjete vedle cesty a snažíte si vštípit to místo, abyste je
později našli. Tady je určitě nikdo neukradne, a i kdyby nad ránem padla rosa,
listy, kterými jste je zahrabali, je před vodou ochrání. Naposledy se po místě
ohlédnete a spěcháte za dvojicí, která si za ten krátký čas vytvořila náskok
desítky metrů.

72
V dutině dubu se cosi pohne. Už rozeznáváte siluetu těla a končetin. Pod
nohama už vám nešustí dubové listí a nepraskají větvičky, ale rachotí úlomky
kostí a hejna krkavců se začínají slétat s vidinou nastávající hostiny. Obluda
se opět zavrtí, pomalu otáčí svou ježatou, srstí porostlou hlavu a střetne se
s vámi pohledem. Ty oči jsou lidské!

185

73
Cítíte se na smrt unavení. Přitom ani ne tolik fyzicky, jako psychicky. To
množství starostí vás tíží jako kámen a hlavu máte jako střep. Potřebujete si ji
trochu vyvětrat.
Ještě jste nebyli na nedalekém kopci. Vyrazíte tam nadýchat se čerstvého vzduchu. 169
Půjdete se projít po vesnici, poklábosit s tetkami. To vám udělá dobře.
132

74
Vydáte se za zvukem. Ujdete pár desítek metrů na jihovýchod, a pak
u sousedního stavení nahlédnete oknem dovnitř.

V čistě poklizené světničce je něco v nepořádku. Za stolem sedí neznámá žena a naproti ní mladá dívka, tváře hořící rozčilením a rukama prudce gestikuluje. 221
Veprostřed místnosti stojí stůl, o nějž se lokty opírá starší žena, hlavu
podepírajíc o spojené prsty. Znáte ji, je to matka té nezvedené vzteklé
dívky. Chcete jí pomoci, tak se nabídnete, že s dívkou promluvíte.
212

75
Pomalu se blížíte z vesnice v podhradí k zámku. Pokoušíte se na hrozný
zážitek nemyslet, ale čím víc se snažíte přijít na jiné myšlenky, tím víc se vám
do mysli vkrádá obraz bezvládné matky a mrtvého batolete. Pohrouženi do
chmur div nevrazíte do malého dítka, které v rukou drží zlatou přeslici a
spěchá s ní k zámku.
Taková zvláštní situace vzbudí vaši pozornost. Doběhnete pachole a
na tu podivnou věc se ho zeptáte. 264
Moc dobře víte, co dítě s přesličkou chystá. Tak snad se alespoň někde
dočkáte šťastného konce. 227

76
Po pěšině, na které zrovna stojíte, se k vám volnou, ale sebevědomou
chůzí přibližuje mladík. Šaty má zaprášené dlouhou cestou a bystré oči jsou
zakaleny smutkem.
Podrobně si mladíka prohlížíte. Někoho takového jste tu ještě nepotkali. 120
Mávnutím jej pozdravíte, ale on na oplátku nehne ani brvou. Nepřekvapuje vás to, už ho trochu znáte. Chystá se právě zjistit, co přebývá
ve vykotlaném dubu. 72

77
Když dorazíte na místo, které vám babice popsala, začne krok vašeho
společníka váznout, až se úplně zastaví. Není pochyb, že vědma nelhala, muž
cítí přítomnost své paní, jako by tu byla s ním. Na plácku roste mohutná zdravá vrba s kůrou bílou jako sníh a žluté proutky vypíná vysoko k nebi. To je
jistě ona, druhá tělesná schránka jeho ženy. Ale co teď s tím? Copak se o svou
paní má celý život dělit se stromem?
To rozhodně nemusí. Poradíte mu, že stačí vrbu pokácet. Nedaleko
bydlí drvoštěp, zaběhnete k němu a půjčíte sekeru pro sebe i pro něj.
Více rukou bude mít práci dříve hotovou. 9
Je vám muže líto, ale bude se muset se situací smířit. Se sudbami není
radno si zahrávat. Kdyby se snažil protivit se osudu své manželky,
mohl by toho trpce litovat. 109

78
Konečně se zastaví a obrátí se k vám obličejem. Jeho výraz je plný pýchy
a hrdosti, s nimiž vám představuje svůj příbytek. V ohromení kloužete pohledem ze svého hostitele na jeho dům a hned zpátky na něho. Blížící se svítání
dává poznat jeho obličej. Uhrančivé černé oči jsou v něm hluboko zasazeny
pod hustým obočím a špičatý nos vévodí nezdravě bílé tváři nad úzkými,
téměř neznatelnými rty, jež dávají celému výrazu zlý nádech.

116

79
Vyrušíte muže z jeho zamyšlení. Zdvihne k vám zarudlé oči se zbytky
slz. Nabízíte mu pomoc. Nejprve odmítá, že byste jeho příběhu stejně neuvěřili, ale když se nenecháte odbýt, vylíčí vám, jak měl hodnou ženu, jak jim
spolu bylo dobře, ale že spávala jak tělo bez duše, jako by byla mrtvá, a že to
bylo proto, že její duše na noc odlétala tuhle do té vrby. A že mu poradili, ať
vrbu porazí, že tím paní vysvobodí, ale stal se pravý opak. Stal se vdovcem a
jeho dítě polovičním sirotkem. Vypráví a už má zase oči plné slz.

161

80
Sotva je vaše dílo dokonáno, muž se sbírá a spěšně míří domů za ženou,
aby se přesvědčil, zda jeho opatření zabralo a zda svou ženu pokácením vrby osvobodil. Sotva stíháte tempo, které nasadil, chcete napětí rozptýlit rozhovorem, ale muž vás nevnímá, už se vidí doma u své rodiny. Jste už skoro
za humny, když zaslechnete z místní zvonice zvonit umíráček. Jen vstoupíte
mezi domy, začne se k vám scházet sousedstvo a se soustrastnými pohledy
muži kondolovat. Muž davem prochází zprvu nevěřícně, později už vyděšen
rozráží lid smutnící po dobré ženě a uhání ke svému domu.

81
Ženu doběhnete až u stráně. Na plácku za potokem zastaví, jako by do ní
hrom uhodil. Tam, kde se klenul vstup do jeskyně, stojí v cestě kámen ne dost
velký, aby ukryl poklad. Vyděšená matka zoufale pobíhá okolo, hned se zase
vrací, jako by svým odchodem a návratem mohla zvrátit běh času a přivolat
skálu s jeskyní zpět. Nemůže, ne, nechce se smířit s tím, že dítě ztratila, že je
nenajde, že o ně přišla. Hledáte s ní, je vám však jasné, že je to marná naděje.

82
Obejdete routu, která dokvétá mezi oknem a dveřmi, stisknete kliku a
vstoupíte dovnitř. Dívka se s leknutím otočí, hned ji ale uklidníte, že jste si
všimli jejího smutku a že vás zajímá, jestli jí nemůžete pomoci. Svěří vám své
neštěstí. Zemřela jí celá rodina a její milý už před třemi lety odešel do světa.
Slíbil jí svatbu, ona pilně pracovala a košile do výbavy má připravené, ale její
láska se stále nevrací.
Bezradně se rozhlédnete po místnosti, až vaše oči spočinou na svatém
obrázku. Poradíte dívce, ať se modlí, Panna Marie jí pak přece musí
pomoci, když bez milého její život nemá smysl. 217
Rozhodnete se za dívku modlit sami, její mládí a krása si nezaslouží
zůstat na ocet. 52

83
Dívka po vás hodí šibalským úsměvem a posilněna ve svém úmyslu vaší
poznámkou, a možná taky proto, aby před vámi nevypadala jako strašpytel,
projde brankou a dá se cestou k jezeru. Zavedete s ní rozhovor a společná
cesta vám rychle utíká. Než se nadějete, jste u mola.

84
To je výhled, viďte. Chvilku se kocháte pohledem na Vltavu, když tu
si všimnete, že se kousek pod vámi cosi bělá v lese. Podíváte se pozorněji
a zjistíte, že je to nějaká vesnická žena s dítětem na ruce, očividně někam
spěchá.
Rozhodnete se ženu doběhnout a nabídnete jí svou pomoc.

42

Pozorujete ženu, dokud se vám neztratí z očí v hustém porostu. Poté
se opět zahledíte na Vltavu a kocháte se výhledem. 273

85
Zdá se, že to Vodník vzdal, vám i matce se ihned snáze dýchá. Ale mladá
žena za stolem ve své úzkosti setrvává, zná Vodníka nejlépe a ví, že když
její manžel něco chce, nepřestane, dokud to nedostane. A má pravdu. O pár
hodin později se ke dveřím opět blíží kroky následované bušením na dveře a
výzvou, ať se mu manželka vrátí do jezera.
Opět se postavíte na stranu matky. Zpátky do vodní říše nechcete za
žádnou cenu. 68
Vodník se vrátil. Musíte si objektivně připustit skutečnost. On to nikdy nevzdá, jeho žena má pravdu. Nezbývá vám nic jiného než uposlechnout jeho příkaz. 268

Vytrhnout
86

Vytrhnout

87
Žena si přehodí chlapce na levou ruku, aby měla pravou ruku volnou,
a nesměle sahá do hromady stříbra, jako by se bála, že se spálí. První kousek
zase odloží a zdvihá jiný. Kdyby se jen odvážila! Ohlédne se po vás, jak spěšně
poklad nakládáte, osmělí se a první kousek mizí v jejím šátku.

180

88
Pohlédnete poutníkovi zpříma do očí. Tolik mu dlužíte, a nejen za svůj
život. Víte však, že prozatím se vaše cesty musí rozejít. Naposledy se ohlédnete po Záhořovi klečícím pod svou sukovicí, naposledy pohlédnete směrem,
kterým vás volnou chůzí svobodného a čistého člověka opouští vás přítel.
Usedáte do měkké trávy a necháte svá víčka volně klesnout.

89
Ve vědmině chatrči je přítmí, vnitřek jen částečně osvětlují plameny z ohniště přímo ve středu místnosti. Nad plápolajícím ohněm v kotlíku bublá jakýsi
lektvar, jehož mámivá vůně vyplňuje celou chalupu a tlačí vás v nose. Kolem
dokola jsou všechny stěny pokryté policemi se sklenicemi, ošatkami, pytlíčky
a dalšími průhlednými i neprůhlednými nádobkami plnými koření a přísad
do lektvarů. Jediné malé okno do místnosti je téměř zcela zacloněno svazky
sušících se rostlin, takže dovnitř propouští jen málo světla.

10

90
Vyběhnete na kopec za městem a ve slabém světle proti obloze na horizontu sledujete dvojici postav. Snažíte se je dohnat, stojí vás to hodně sil, než
se vám to povede. Když už jste dost blízko, můžete si oba prohlédnout.

No jistě, to je přece vám známá dvojice snoubenců. Asi se vám podařilo jim nadběhnout. Občerstvili jste se, tak se k nim opět připojíte.
247
Něco se vám na neznámé dvojici nelíbí. Budete je raději chvíli pozorovat z povzdálí. 179

91
Dívčiny protočené oči a pohrdavý pohled, s nímž vás přejede od hlavy
až k patě, vám dají vzpomenout na vaše vlastní rodiče. Umlknete v půlce věty
a nakonec navážete ironickým upozorněním na černé kočky přes cestu a na
rozbitá zrcadla.

83

92
Žalem zlomenou matku musíte dostat co nejdříve domů. Vedete ji známou cestou zpátky do chýše. Občas se ještě nešťastně rozhlédne a úpěnlivě
své dítě zavolá, ale odpovídá jí pouze ozvěna. Nakonec se zcela vyčerpaná
nechá spíše donést nežli dovést do svého skrovného příbytku. Necháte ji si
odpočinout. Čas je v tomto případě nejlepší lékař.

21

93
Žena si vaší přítomnosti vůbec nevšímá, přesto vám však připadá, jako by její slova patřila právě vám. Když mluví o naději a o nezměnitelnosti
osudu, přistihnete se, jak si z tváří bezděčně otíráte slzy. Přemýšlíte o tom, že
stejně jako nedokážete dohlédnout důsledky žádného ze svých činů, nedokážete dohlédnout ani důsledky své viny. Možná to všechno trápení má nějaký
smysl, který vám dosud pouze uniká.
Z myšlenek vás vytrhne až ženin pohyb. Rozvážně dojde až úplně k vám,
kde se do vás zaklesne, aby vás odvedla pryč z těchto zoufalých míst.

Vděčně nabízenou společnost přijmete, cítíte totiž, že se od ženy můžete mnohé dozvědět. 14
Nene, tohle zase zavání nějakou osudovostí a snad i tragédií a těch už
dnes bylo dost. Než byste se ženou nechali vést, raději se jí vysmeknete a zamíříte rovnou domů. 98

94
Z hovoru, který muž vede s dívkou uvnitř domu, je jasné, že se jedná
o milence. Muž dívku láká ven, už bez ní další noc nemůže přečkat.

261

95
Matka se snaží plačícího synka uklidnit. Zazvoní o sebe dvěma penízky,
avšak dítě mince zajímají pramálo. Chce náruč své matky, pohlazení, pochování, políbení. Matka opět sáhne do zástěry, podá mu několik zlatých ingotů,
pronese několik posledních konejšivých slov a už se společně ubíráte síní ven
z jeskyně a po známé cestě zpět k chýši.

270

96
Poradíte babici ať trochu zvolní tempo. Nechcete otálet a když na hrad
dorazí trochu později, ničemu to nebude vadit. Babice se chvíli šeptem radí
se svou nevlastní dcerou a nakonec souhlasí.

123

97
Čarodějnice dlouho setrvává v nádechu, než k vám s výdechem konečně obrátí svůj obličej. Pokožka na celém obličeji je šedá až průsvitná, nad propadlými tvářemi mocně vystupují lícní kosti, do vysokého čela spadá několik
pramenů mastných prošedivělých vlasů přikrytých cárem látky jako šátkem
a ze zapadlých očí je vidět jenom bělmo. Zastřeným hlasem dává odpověď na
mužovu otázku. Duše jeho ženy v noci opouští její tělo a přebývá ve vrbě.

224

98
Jak jen se to říká? Dvakrát měř, jednou řež? Uvědomujete si, že odeslání
kapitulace je nevratná záležitost, že vám oproti ní přijde poloha cíle a váš tým
už dále nebude moci ve hře legálně pokračovat. Přes to všechno jste si jistí.
Chcete hru vzdát.

159

99
Když doběhnete do jejich stavení, muž klečí u postele, kam nebožku uložili, v dlaních svírá její bezvládnou ruku a horké slzy mu stékají po tvářích
zarostlých mladým strništěm. Vedle postele v kolébce pláče batole, vztahuje
ručky k rodičům, nechápajíc, proč ho ani jeden nepochová. Náhle se vdovec
vztyčí, spolkne poslední vzlyky a nehledě na dítě vyběhne z chalupy. Následujete ho až k pokácené vrbě a ozvěna kroků jako by volala, že nápovědní
kód najdete u studánky Petřínky.

156

100
Když mladé ženě pomáháte uvolnit petlici od komory, nemůžete se zbavit tušení, že je tragédie na dosah. Naštěstí to stihnete včas, dítě se zdá být
v pořádku. Na krátký okamžik vám po těle přeběhne záchvěv úlevy, při pohledu na rozhněvaného Vodníka však okamžitě zmizí.

153

101
Tak historek od Vodníka se vám zachtělo? Je pravda, že už skutečně zažil
mnohé dechberoucí situace a jeho rozsáhlá sbírka hrníčků v jezeře to dokazuje dostatečně. Se zvědavými kolemjdoucími však chce tyto příběhy sdílet
jen pramálo. Velká škoda vaší zbrklosti – dnes to totiž bude právě vaše duše,
o kterou se Vodníkova sbírka rozšíří.

102
Rozběhnete se za dívkou, divže v sednici neporazíte její matku. Ta, chudák,
nejdřív jen bezmocně kouká, a pak se, jak jí síly stačí, snaží vás oba doběhnout.
Nemůžete dívku dohnat, sotva popadáte dech, přesto si ho kousek
ušetříte, taktak abyste se jí zeptali, co má v plánu. 240
Brzo vám začne docházet dech. Není se co divit, však jste na nohách
už takovou dobu. Raději se zastavíte a necháte děvče, ať se samo vyvzteká. Beztak byste to svým vměšováním se jen zhoršili. 113

103
Když se k ženám vrátíte, najdete už Dorku jen ve společnosti svojí macechy. Její nevlastní sestra si prý uvědomila, že by na zámku byla na ocet, a
tak se vrátila do chaloupky. Opět se přidáte po bok Dorce, ale jak se změnila
její povaha. Vesele si prozpěvuje a neustále vykládá, tedy spíš se pořád dokola chlubí, jak bude královnou a jak bude bohatá. Pod záminkou ženy necháte
jít svou cestou a vracíte se zpět na místo, kde jste odpočívali.

4

104
Zastavíte se až dlouho poté, co se hřbitovní kříže kolem vás změní v křižovatky a náhrobní kameny v kamenné obrubníky. Magická atmosféra hřbitova je ta tam a pryč je i vaše možnost postoupit ve hře kamkoli dál. Zbabělcům štěstí zkrátka nepřeje.

105
Mladá žena se výletu k řece nebrání, nechá se dobrovolně odvést. Snažíte se ji ze všech sil bavit a přivést na jiné myšlenky, ale zdá se to být nadlidský úkol. Je zcela pohroužena do svých vlastních úvah a pro vás je nemožné
ji z nich vytrhnout.

154

106
Marii jste zanechali v péči rodiny, opouštíte dům hluboce zamyšleni nad
nespravedlností osudu. Oč se lišily životy Hany a Marie, že jeden bude oslaven a požehnán blížící se svatbou a šťastným živobytím plným lásky, zatímco ten druhý bude bez slitování zničen. A co čeká vás, co vám budoucnost
připravuje, jaké karty vám namíchala pro příští hodiny, dny, týdny, měsíce
a roky. Nač se snažit to zjistit, když je všechno dáno a nelze přepsat stránky
knihy osudu. Není pak lepší doufat ve slunečný zítřek, nežli se týrat jistotou
nadcházející bouře?
Nevíte sice, co vás v budoucnosti čeká, ale zato víte jistě, co vás nečeká. A to je dokončení této hry. Rozhodli jste se totiž právě, že hru
vzdáte. 98
Jistě je lepší doufat ve slunečný zítřek. Vám by dokonce stačilo slunečné ráno a dopoledne, prozářené postupem do další části. 86
Vydáte se nazdařbůh cestou necestou. Chcete hlavně pryč z této nešťastné vsi. 190

107
Když doběhnete do jejich stavení, muž klečí u postele, kam nebožku uložili, v dlaních svírá její bezvládnou ruku a horké slzy mu stékají po tvářích

zarostlých mladým strništěm. Vedle postele v kolébce pláče batole, vztahuje
ručky k rodičům, nechápajíc, proč ho ani jeden nepochová. Náhle se vdovec
vztyčí, spolkne poslední vzlyky a nehledě na dítě vyběhne z chalupy. Následujete ho až k pokácené vrbě a ozvěna kroků jako by volala, že nápovědní
kód najdete u Francisovy turbíny na západním konci ostrova Štvanice.

156

108
Popojdete necelých sto metrů na východ a do krátkého strmého kopečku
na skalní patro. Vítr k vám zdáli přináší kostelní pašijový zpěv a do skály zeje
velká temná jeskyně. Nad vchodem, nahoře na skále, roste vykotlaný dub a
pod ním se cosi hýbe.
Ta hudba, vůně jara a chodbou otevřená skála vám připomene zážitek, kterému jste před časem utekli. Teď je čas vše napravit, už na to
máte sílu. 271
Bytost v dubu ve vás kromě strachu probouzí i zvědavost. Rozhlédnete se, jestli by vás v cestě k němu někdo nepodpořil. 76

109
Otec s vaší radou souhlasí, do těchhle věcí mezi nebem a zemí je jistější
se neplést. Když se s vámi loučí, děkuje za rady a vtipkuje, že určitě nebude
žárlit na kus dřeva. Máte ze sebe dobrý pocit, snad jste konečně někomu dopomohli ke štěstí a můžete se vydat dál.

195

110
Zapojovat se do debaty mezi budoucími manželi nebyl dobrý nápad.
Dívka je z chování svého milého sice dost rozpačitá, ale zdá se, jako by ji vaše
naléhání naopak jen utvrzovalo v tom, že to s ní její nastávající nemyslí zle.

Nakonec vám doporučí, abyste tu zůstal sám, o ni bude přece dobře postaráno. Než se nadějete, zmizí vám pár z dohledu a vy najednou nemáte pražádnou představu o tom, kde se vlastně nacházíte a kam by bylo záhodno
pokračovat. Hra zde pro vás tedy končí.

111
Z ničeho nic lampa, jež visí na klekátkem, zhasne a obraz Madony s dítětem se sesune ke straně. Dívka úlekem vykřikne a odvrátí vyplašený pohled
od obrázku do místnosti směrem k vám. Snažíte se to zlé znamení racionálně
vysvětlit, možná za to mohl průvan. Pak se ale její oči upřené k oknu zaplní
překvapením, napřed nevěřícně, ale ihned poté nadějeplně.

112
Tady, na dně jezera, ve Vodníkově říši, čas plyne jako voda. Už si jen
sotva vzpomínáte, jak jste se sem spolu s mladou dívkou dostali, jak chtěl
Vodník vaši duši lapit pod hrneček a jak ho jeho novomanželka pak uprosila,
aby vám život zachoval. Ale už je vám tu dlouhá chvíle, navíc Vodníkova žena má jiné starosti, stala se matkou, a tak většinu času trávíte bloumáním po
dně a proháněním drobných rybek. Zrovna se z jedné takové procházky vracíte, když zastihnete Vodníka v hádce se svou paní. Nedivíte se tomu. Čerstvá
maminka je v jezeře nešťastná, a i když je pro ni malý Vodníček novým smyslem života, stále nemůže zapomenout na pozemský život, stále si stýská po
své matce. Ten den ale pohár Vodníkovy bezcitnosti přetekl a Vodník svolil,
aby svou matku navštívila. S sebou na zem si může vzít buď vás, nebo svého
synka. Ten druhý bude ve Vodníkově paláci sloužit jako zástava, že se žena
vrátí zpět.
Přemluvíte ženu, ať vezme na svět vás a dítě nechá v jezeře. Lidé tam
nahoře by dítě se zelenými vlásky jistě považovali za zrůdu a jeho
matku s ním. 137
Nabídnete se, že v jezeře zůstanete sami. Dítě nemá být od matky
odděleno a babička své nové vnouče jistě ráda uvidí. 31

113
Opřete se o nedalekou zídku a hodnou chvíli se snažíte popadnout dech.
Odpočíváte však jen do okamžiku, kdy k vám vítr od nedalekého vršíku zanese dvojí ženský výkřik. Při pohledu tím směrem matně rozeznáváte obrysy
šibenice a je vám jasné, co se muselo přihodit. Nepřestává ve vás hlodat výčitka, že jste snad mohli smrti mladé ženy zabránit, kdybyste měli jen o trochu
větší výdrž, a umiňujete si, že na svých běžeckých schopnostech zapracujete.
To je jistě chvályhodné a s vaším odhodláním není vyloučené, že v budoucnu vyhrajete nejeden běžecký závod. Vyloučené však je vaše úspěšné
dokončení letošního ročníku Matrixu. Zde se zaváhání neodpouští.

114
Cesta přes les je dlouhá. Rozmlouváte s Dorou, která se snaží tvářit tak
skromně, přesto nemůže skrýt vzrušení ze svatby s milovaným mužem. Za
vámi kráčí macecha s druhou dcerou a čas od času jako by se uchechtly svému
nápadu. V nejhustším houští žádá babice krátký odpočinek. Ráda by si sedla,
v okolí ale není na co, posílá vás proto napřed, abyste našli vhodné místo.
Dorčiny oči se zaplní obavami. Pohledem vás žádá, ať nechodíte.
Není se přece čeho bát. Pokud ženy napadne zvěř v době vaší nepřítomnosti, mají se čím bránit. 103
Větříte zradu. Dorku tu s nimi rozhodně nenecháte samotnou.

96

115
Společně s Hankou se snažíte zdrcenou Marii uklidnit, ale je neutišitelná. Celým tělem otřásají zoufalé vzlyky a sklíčený pohled upírá do prázdna,
do minula a do sladké nevědomosti. Společnými silami ji postavíte na nohy
a odvádíte zpět do chalupy.

116
Muž vztahuje mrtvolně bledé ruce člověka, jenž dlouho nebyl na slunci,
směrem ke své dívce, bere jí ranec, do kterého úhledně složila košile do výbavy, obloukem jej hází přes zeď a skokem ho následuje s výzvou, ať skočíte
za ním. Vaše oči se na okamžik střetnou s dívčinýma. V tom zlomku vteřiny
je v jejím významném pohledu ukryta celá vážnost situace i její jasný záměr.
Zradit důvěru vašeho společníka.
Měli jste zlé tušení od samého počátku. Přidáte se k ní, dáte se na
útěk. 222
Opustit ho teď, po té strastiplné cestě, když vám slíbil hostinu? To
není fér ani k němu, ani k vám. Ať si děvče klidně běží. Vy se na hody
těšíte. Z posledních sil přelezete zeď. 245
Přistoupíte k dívce. Že má nevěsta před svatbou obavy, je přece úplně
normální, a že se jí zdá, že jde vše nějak rychle? Vždyť to si přece
poslední roky vroucně přála a za to se modlila. Přemluvíte ji, ať zeď
překoná spolu s vámi. 216

117
Otec vám dává za pravdu, děkuje za rady a slibuje si, že se v životě začne
více těšit z maličkostí, než aby se zaobíral problémy. Blahopřejte si, zdá se, že
jste toho člověka učinili šťastným.

195

118
Bohužel jste měli pravdu. Jakmile projdete dveřmi ven ze sálu, začne
se všechno v okolí třást, jako by se skála měla každou chvíli propadnout do
země. Běžíte společně dlouhou síní, užuž vidíte východ ze skály a za ním
bílý den. Ale vichřice vás brzdí a zdá se být stále silnější, země se otřásá a na
některých místech se bortí stropy a drolí stěny. Náhle vše utichne. Jste venku
z jeskyně, jen těsně za vámi ční z cesty veliký kámen. Úlevou si oddychnete

a sledujete ženu, jak znovu a znovu objímá a líbá svého oplakaného synáčka.
Doprovázíte je domů.

119
Z posledních sil dvojici dobíháte. Nerozumíte tomu, kde bere ženich tolik síly. A skoro se zdá, jako by jí s každou věcí, kterou jste nechali na cestě,
měl víc a víc. Naštěstí je jasné, že už jste skoro v cíli své cesty. Na obzoru rozeznáváte obrys vesnice.

120
Zčistajasna poutník zpomalí v předtuše přicházejícího nebezpečí. Kolem vás se rozprostírá hluboký les a nedaleko na skále roste mohutný dub.
Jeho kmen je věkem vyhnilý, mezi kořeny zeje dutina jako příbytek pro lesní
zvěř. Poutník se k dubu pomalu a obezřetně přibližuje.
Posíleni jeho přítomností seberete odvahu a vydáte se za ním.

72

Příliš se vám za ním nechce. Raději svůj zájem směřujete na opodál
se otevírající jeskyni ve skále. 271
Prát se s lesní obludou teď rozhodně nechcete. Raději půjdete po stopách, které ve sněhu na cestě vedoucí k rybníku zanechaly dva páry
drobných nožek. 223

121
Stařec chlapce chlácholí a ten pak vypravuje, jak na skále viděl pařez,
který hrubým hlasem a pohledem svých rudých očí brání strom, na němž
rostou jablka opojné vůně. Na ta slova starcův obličej zvážní a žádá hocha,
ať jej tam nahoru doprovodí. Cesta tam je nesnadná, rozhodnete se oběma
pomoci.

178

122
Žena se zdráhá nechat takové množství bohatství netknuté, ale dá na
vaši radu. Vezme dítě a společně zamíříte ven z jeskyně. Na cestě z lesa žena
přemítá o tom, že jí část pokladu, kterou už v chalupě uložila, jistě vystačí na
roční živobytí, ale na žádnou zářivou budoucnost na zámku to prý rozhodně
není. Polepší si, ale stejně bude muset šetřit. Souhlasíte s ní a připomínáte, že
v životě jsou i důležitější věci než bohatství. Dává vám za pravdu a když se
s vámi před svou chýší loučí, celá září štěstím.

171

123
Kráčíte pár kroků za dívkami a dumáte nad tím, jak je to jen možné, že
se uvnitř dvou napohled stejných slečen skrývají tak odlišné povahy. Z myšlenek vás vytrhne až Dorčin srdceryvný výkřik. Okamžitě k místu, kde stojí,
zvednete hlavu a nemůžete uvěřit svým očím. Její nevlastní sestra na královu
nastávající ženu zaútočila nožem, který celou dobu nesla. Než stihnete jakkoli zareagovat, ucítíte ve svých zádech tupý úder, jako kdyby do vás někdo
udeřil sekerou.

124
Soustředit se na ženina slova je pro vás těžší a těžší. Cítíte totiž, že zářivá
budoucnost, o níž mluví, je na dosah, alespoň pro vás. V duchu rekapitulujete, co všechno jste zažili, a nemůžete se dočkat toho, co vás ještě čeká.

Zhluboka se nadechnete a necháte ženu, aby vás vedla dál.

139

V nejlepším se má přestat – a kromě toho, vzdát hru těsně před cílem
je zkrátka frajeřina, kterou byste rádi někdy zažili. 98

125
Na ta slova se zbojník napřímí s novým zájmem o vyprávění, a když
vyslechne, jak ze šíleného strachu ďábel úpis bez prodlení vydal, jeho obličej
zesiná, z roztřesených rukou mu vypadne kyj a s mohutným žuchnutím dopadne tam, kde je mezi ohlodanými kostmi jeho obětí psáno, že nápovědní
kód najdete na plotě u vodárenské věže Děvín. Ochromen smrtelným strachem z muk doprovázejících jeho věčné zatracení, Záhoř padá před poutníkem na kolena a žádá jej o smilování. Pohlédnete si s poutníkem do očí, načež
loupežníkovi dáte jedinou radu. Ať činí pokání, ať se modlí za každou svoji
oběť a za boží smilování. Zatímco k Záhořovi promlouváte, poutník zdvihá
ze země jeho kyj a jako by to byl proutek, zaráží jej hluboko do země.

88

126
Dítě na okamžik přestane plakat. Jste pro něj noví, tak si vás prohlíží
velkýma modrýma očima utopenýma v moři slziček. Pochodujete před ním
s dřevěným kohoutem a snažíte se o legrační kokrhání. Ale malého už to přestane bavit, zkřiví obličej do strašného šklebu a začne vřískat ještě razantněji
než dřív. Už nevíte, co s ním, tak navrhnete matce, že se vystřídáte, vy se po
stavíte k plotně a ona si půjde k děťátku.

208

127
Jste tým plný odhodlaných lidí, kteří rozhodně neponechají nic náhodě.
Taky proto jste měli letákovou šifru vyluštěnou včas, abyste stihli navštívit
knihobudku a dozvědět se tak o tom, že startovní obálku si můžete vyzvednout s předstihem před startem samotným. Tušíte, že na Matrixu se to může
hodit. Ve volném čase, který vám zbývá do startu, ještě relaxujete, odpočíváte,
dokupujete čokoládu, energeťáky, bonbónky proti trudomyslnosti a cokoliv
dalšího, co vám pomůže přečkat zákysy a další těžkosti, které vás na letošním Matrixu čekají, protože to budete určitě potřebovat.

275

128
Žena se na chvíli zamyslí, zřejmě zvažuje, které strašidlo bude nejvhodnější. A protože zvon v nedaleké kapličce již brzy ohlásí poledne, zvolí polednici. Dítě přestane plakat, bojácně přikrčí ramínka a vystrašenýma očima
sleduje dveře. Když cvakne klika, znovu se, tentokrát strachy, rozpláče.

129
Babice se šeredně zachechtá, až vám krev v žilách tuhne, a nabízí svou
vlastní dceru, která jako by té nevlastní z oka vypadla a příst prý umí zrovna
tak. Král však trvá na svém a nařizuje babici, ať příští den i s nevlastní dcerou
přijde na zámek. Pak se ještě na okamžik přitočí k vám s žádostí, zda byste
tu nezůstali a ženy zítra na zámek nedoprovodili. Prosbu svého pána rádi
splníte.

36

130
Pán vás přijme do služby a společně hledáte cestu z lesa ven. Mezitím
vám prozradí, že je králem v této zemi, že dosud vládl sám, ale že se právě
zamiloval do dívky, co bydlí v nedaleké chaloupce, a že jestli s tím bude její
macecha souhlasit, vezme si ji za ženu. Vzpomenete si na krásnou přadlenu,
kterou jste s ním zahlédli, a oběma štěstí z celého srdce přejete.

47

131
Modlíte se Zdrávas a po chvíli se k vám dívka bezděčně přidá. Přeříkáváte společně slova modlitby v hlubokém souznění a soucítění, skoro až
v transu. Není možné aby se nevyplnila.

111

132
Procházíte mezi chalupami, když nedaleko před vámi jeden dvorek spěšně opouští podivný zeleně oblečený muž v cylindru a barevnými pentlemi a
rázně kráčí k rybníku. Situace vás zaujme a u plotu chaloupky se zastavíte.

49

133
Toho večera jdete lilii naposledy zkontrolovat a popřát jí dobrou noc,
když zpozorujete něco neuvěřitelného. Ve svitu dorůstajícího měsíce a v tichu chladné jarní noci lilie postupuje po zahradě a smutně si u toho zpívá.
Není v zahradě šťastná, cítí, jak ji pomalu zabíjí sluneční světlo. Nemeškáte a
utíkáte vzbudit svého pána. Ten ihned vstane a v patách vám spěchá do zahrady. Když na vlastní oči spatří výjev, který vás rozrušil, jeho srdce zaplaví
tolik něhy a lásky, že Lilii slíbí ochranu a nedá jinak, než že mu bude manželkou.

151

134
Vaším nápadem posilněná volá starší žena přes dveře na zeleného muže, ať tedy dítě přinese sem do chalupy. Vzdalující se zvuk kroků a vrznutí
branky se ztrácí v hluku vzdouvajícího se větru, který do chaloupky přináší
pláč malého Vodníčka. Mladá žena si v agónii šíleného strachu a hrůzy rve
vlasy z hlavy. Náhle vše utichá. Hučení vody, kvílení větru i dětský pláč. Jen
u dveří se ozve tupá rána následovaná tichem, že to až trhá uši. A zpod dveří
vytéká lepkavá rudá tekutina a líně se rozlévá po podlaze. Jako ve snu, jako
v mdlobách stará sahá po klínu a petlici, které jistily dveře.

135
Tiše se vyplížíte ze dveří a přeskočíte nízký plot k sousedům, jen aby
vás branka svým zavrzáním neprozradila.

225

136
První, Hanka, poklekne vedle otvoru, zvědavost v ní zápasí se strachem
a nejistotou, ale nakonec vyhraje a děvče se zahledí do temné vody. Pozorně
zkoumá hladinu, jako by nemohla rozeznat obraz, ale náhle se jí jasní tvář
a ústa se roztahují do širokého zářivého úsměvu. Radostně vyskočí a druhé
dívce skočí okolo krku. Skutečně to funguje, viděla se jako vdaná za Václava,
chlapce, co za ní chodívá. Ta druhá, Marie, se vymaní z objetí a spěšně zaklekne k díře v ledu, nedbajíc tvrdého podkladu tlačícího do kolen ani mrazu
pálícího bílé dlaně a prsty. Usilovně se snaží prohlédnout temnou vodu a zahlédnout výjev budoucnosti. Za několik okamžiků však, jako by ji uštkl had,
uskočí od díry, chvěje se po celém těle, oči vytřeštěné hroznou vizí. Viděla
svůj vlastní pohřeb.

115

137
Po dlouhé době se společně s Vodníkovou ženou chystáte na souš. Zatímco ještě naposledy objímá a líbá svého synka, pere se v ní mateřský pud
neopouštět dítě s touhou znovu obejmout matku. Vodník stojí ve dveřích,
opírá se o rám, a jako by to snad tušil, klade si poslední dvě podmínky. První, že musíte být zpět do klekání, mu žena bezmyšlenkovitě odkýve. Druhá jí
však probodne srdce ostnem zklamání. Musí teď svému muži slíbit, že matku neobejme. Netrpělivě do ní dloubnete, bojíte se, že si to Vodník nakonec
rozmyslí. Se sklopenýma očima přikývne.

138
Navážete s děvčaty rozhovor. Zajímáte se o předení, mnohokrát jste to
už viděli, ale nikdy jste to skutečně nezkusili. Dívky vás nechají a upřímně se
vašim pokusům smějí. Nechápete, co je na tom tolik baví, ale vysvětlí vám,
že to nedělají zbůhdarma, že si tím vlastně připravují zářivou budoucnost.

139
Když vám žena líčí, jak sochy u mostu nahlodává zub času, posloucháte
ji už jen na půl ucha. Dotyčná to dobře ví, vždyť nejste první, koho dovedla až
k samotnému cíli. Nebo jste? Svou věštbu završí výzvou, ať její slova neberete
na lehkou váhu, a pak už jen mlčky pokyne na dveře, před nimiž stojíte. Dobře
víte, co to znamená. Poděkujete Věštkyni za její pomoc a společnost, je vám
jasné, že vzít za kliku od vytoužených dveří a poprat se s tím, co vás čeká za
nimi, už musíte sami…

140
Bylo to už dávno, kdy jste se naposledy modlili Zdrávas, tak dívku poprosíte, aby vám zapůjčila modlicí knížky, nebo aby vám modlitbu alespoň
připomněla. Dívka svolí a nesmělým hlasem začne odříkávat text modlitby.
Postupně se k ní připojujete, přeříkáváte ji společně v hlubokém souznění a
soucítění, skoro až v transu. Není možné aby se nevyplnila.

111

141
Žena se jen nerada vzdává své představy o budoucnosti v přepychu,
ale nakonec se ani jí v jeskyni nechce zůstat samotné a s dítětem v náručí
vás následuje ven. Ukáže vám cestu z lesa a když si před její chýší dáváte
sbohem, máte oba dobrý pocit z toho, že jste nepodlehli vábivému lesku a
třpytu.

171

142
Jednání mladíka vás překvapí, u někoho toho věku byste nečekali takovou hloubku zádumčivosti. Doběhnete ho a oslovíte, ale opět, jako by vás neviděl a neslyšel, pohroužen do svých myšlenek kráčí dál svojí cestou. Mlčky
jej následujete, zvědaví, kam ho jeho úvahy vedou.

143
I přes záplavu slz si najednou povšimnete nedaleko postávající starší ženy. Aniž byste si to dokázali vysvětlit, cítíte k té ženě bezbřehou důvěru, tak
popojdete pár kroků směrem k ní. Při bližším pohledu spatříte v jejím obličeji exaltovaný výraz, s nímž na vás – nebo snad skrz vás – pohlíží, mumlajíc
přitom nějaká slova. Abyste jim porozuměli, musíte popojít ještě o další kousek.

144
Tak přece měla všechna vaše trápení šťastný konec a vše zlé se proměnilo
v dobré! V každé části vašeho těla se rozlévá blažená úleva a všemi smysly
zakoušíte pocity bezbřehého završení. Užijte si je, odvedli jste mimořádný
výkon, na který můžete být pyšní. Blahopřejeme.

145
Dívky ruku v ruce přistoupí k díře v ledu. Náhle, jako by měly pochybnost, jestli dělají správnou věc, jejich krok vázne a pohledem se vracejí po
stopách, jež po sobě nechaly v hlubokém sněhu. Jako by měly z pohledu do
budoucnosti obavy.
Bodře se zasmějete, že přece nejsou strašpytlové, a gestem jim dodáte
kuráž. 136
Necháte je s jejich obavami. Pomohli jste jim vysekat díru, jestli se
podívají, to už je na nich. Opodál je skála, kde minulé Velikonoce
došlo k tragédii. Její pachuť ve vás přetrvává, kéž byste se jí dovedli
zbavit. 108
Odložíte sekeru a jako první se netrpělivě podíváte do temné vody
pod ledem. 211

146
Odhodlaně držíte směr, až po chvíli spatříte mezi stromy vykukovat
stříšky nedalekých domků. Ze stejného směru zaslechnete troubit vlak a tušíte, že to znamená jediné: civilizace je blízko, sláva! Tak pokračujte dál a užijte
si ji. Třeba se jednou od někoho doslechnete, co všechno se dalo zažít, kdybyste měli jen o trochu víc kuráže.

147
Možná před sebou máte samotnou Libuši? Možná se právě pod tou ženou, která je ve vás nyní zaklesnutá a ukazuje vám cestu, jednou zformuje
vojsko, jež přijde zemi na pomoc? Toho dne se nemůžete dočkat, budoucnost
se jeví vyloženě zářivě. A váš cíl je nedaleko, cítíte to v kostech.
Už abyste tam byli! Necháte se ženou vést dál.

11

Cíl je možná nedaleko, ale tahle žena vás už pěkně děsí a udělali byste
snad cokoli, abyste se jí zbavili. Třeba i vzdali hru. 98

148
Vašemu průvodci není pranic po chuti, že se dotýkáte jeho nevěsty, a to
dokonce se záměrem, který odporuje jeho přání. Zle se na vás podívá a než se
nadějete, vezme svou milou do náruče a přidá do kroku takovým způsobem,
že nemáte sebemenší šanci páru postačit. Po chvíli vám zcela zmizí z dohledu
a vy najednou nemáte pražádnou představu o tom, kde se vlastně nacházíte
a kam by bylo záhodno pokračovat. Hra zde pro vás tedy končí.

149
Hustý les je střídán bahnitý mokřad, nízké křoví u cesty je protkáno rákosím a ostřicí porostlá cesta váže nohy a bodá do botami nechráněných kotníků. Měsíc se i s hvězdami ukrývá za mraky a jediné světlušky vám svým

chladným mihotavým světlem ukazují cestu. Vzduch je prosycen pachem stojící vody a zeleného bahna a atmosféru hniloby a zmaru dokresluje všudypřítomné žabí skřehotání.
Už jste opravdu hodně unavení. Blízkost vody ve vás ale vzbuzuje
naději. Jistě jste již velmi blízko cíle své cesty. 247
Únavou už necítíte nohy. Zlobíte se na svoji přítelkyni, vůbec na vás
nebere ohledy a ani se vám nevěnuje. Sotva si všimne, když se tu
zastavíte a na okamžik si oddychnete. Ráno je dohoníte. Začnete si
chystat suché ležení, když si všimnete, jak se ve vedlejším křoví cosi
zlatě zalesklo. 246

150
Dávno jste nechali vesnici za zády a otevřená krajina úrodných polí přešla v nepřehledný křovinatý les, měkká polní cesta v kamenitou stezku mezi
šípky a hlohem porostlými skalami. Váš průvodce toho však nedbá, spěchá
napřed, vede vás cestou necestou. Přes husté koruny stromů sotva zahlédnete oblohu a nočním tichem se kromě vašich kroků rozléhá i děsivé chichotání
divokých lesních šelem.
Držíte se raději pohromadě. Na větší skupinu si snad netroufnou.
198
Už máte té cesty dost. Bolí vás nohy, jste unavení a trmácíte se bůhvíkam. Doběhnete dívku, stiskem ruky se s ní v pochodu rozloučíte a
necháte dvojici pokračovat v její cestě. Ještě než je úplně opustíte, jako byste v tváři muže zahlédli spokojený vypočítavý úšklebek. 232

151
Lilie na nabídku k sňatku kývne a začne se chystat velká svatba. Jste za
ni rádi a štěstí, které vaši přítelkyni potkalo, jí z hloubi duše přejete. Ani se
nenadějete a v hradu se chystá oslava křtin. Prožíváte velmi blažené období a
doufáte, že radost, jíž je celý hrad vyplněn, neskončí do skonání věků. Jednoho dne však přijde pro mladého pána i paní těžká rána. Je povolán do služby
králi. Smutně se se svou paní loučí a pak rozvážně přistoupí i k vám. Žádá

vás, abyste v době jeho nepřítomnosti spolu s jeho matkou Lilii opatrovali a
dávali na ni pozor. Důrazně vám klade na srdce a připomíná, že paní nesnáší přímé sluneční světlo. Odpřisáhnete, že uděláte, co bude ve vašich silách,
abyste jeho vůli vyhověli.

193

152
Přistoupíte k dětem a polohlasem je oslovíte. Obrátí k vám své obličeje,
starší z nich s trochou nedůvěry, mladší plni dětské důvěřivosti. Vypráví vám,
že tam spinká jejich maminka, že se jim po ní stýská.

204

153
S každým krokem, kterým s Vodníkem po boku mlčky postupujete hlouběji do jezera, ve vás sílí pocity beznaděje a zmaru. Truchlivou atmosféru
vodního království jen pramálo umenšuje opětovné shledání mladé matky
se synáčkem. Ani vy, ani ona už se nemůžete dočkat, až vás Vodník příště
opět pustí na souš potěšit se slunečními paprsky.
Kdykoli však před Vodníkem toto přání vyslovíte, dočkáte se odmítavé
odpovědi. Jako by snad věděl i o objetí, které si ženy na uvítanou proti jeho
vůli věnovaly. A tak se na souš už nikdy nepodíváte.

154
Zdá se, že vaše snaha o její rozveselení konečně začíná padat na úrodnou
půdu. Vaši společnici procházka k řece uklidnila. Dýchá zvolna a tiše, svaly
v končetinách uvolněné. Jen ve výrazu tváře se zračí jakési smířené odhodlání. Většinu rozhovoru obstaráte vy sami, takže vás překvapí, když se mladá
žena náhle zastaví. Vaše oči se setkají a vy v těch jejích čtete vděčnost za vaše přátelství a útěchu, ale zároveň bezvýchodné zoufalství, omluvu a vroucí
žádost o odpuštění. Sklopí zrak k vodní hladině, tam, kde ji silný proud mezi

balvany nejvíce čeří, a aniž byste stihli jakkoliv zareagovat, skočí do pěnící a
bublající vodní masy.

155
Když jim jste blíž, všímáte si, že podpíraná dívka usedavě pláče. Přispěcháte k nim. Ta první se vám představí jako Hana a druhá se prý jmenuje
Marie. Hanka vypráví, že právě byly u rybníka, v díře v ledu ve vodní hladině obě uviděly svou budoucnost a chudinku Marii čeká smrt. Na ta slova se
Hančiny oči zalesknou slzami a Marii se s beznadějným vzdechem podlomí
kolena. Nevíte, co na to říci, tak alespoň obě doprovodíte domů.

106

156
Když doběhne na místo, v němém smutku klekne u padlého kmene,
opře čelo o bílou kůru a v zoufalém vzteku na sebe samého tluče pěstmi do
mrtvého dřeva. Neodvažujete se k němu přistoupit, nedokážete si ani představit, jakou bolest právě prožívá, když sám sebe připravil o hodnou manželku a svoje dítko o milující matku. Hodnou chvíli pak ještě po boku poražené
vrby klečí, jako by s ní rozmlouval, načež se ohlédne po sekeře nedbale pohozené opodál.

157
Zvon na blízké zvonici se rozhoupal a do širého kraje vyzvání umíráček. Posloucháte ten teskný něžně dunivý zvuk, jako by vyprávěl o dívce, co
zemřela v přemladém věku.
Náhle k té dívce cítíte podivné pouto, jež jako by vás lákalo k jejímu
hrobu. Ten vnitřní hlas nejde neuposlechnout. Rozhodnete se jej následovat. 18

Příběh vám připomene vaši přítelkyni, kterou jste bez slova rozloučení opustili v její svatební den. Mrzí vás to, tak to přece nenecháte.
Když si pospíšíte, ještě ji stihnete. 78

158
Chlapce dostihnete stojícího před jabloní. Než si dvěma mohutnými nádechy srovnáte dech, pochopíte jeho okouzlení. Vůně plodů, která se od jabloně nese do okolí, je rajským balzámem na vaši duši. Chlapec udělá krok,
chce jablko utrhnout, když v tom se opodál stojící pařez snad poryvem větru
zatřese a jakoby ze země se ozve hrubý hlas varující pocestného od sklízení
toho, co sám nesázel. Jako by vás k zemi přibil, stojíte na místě. Však to tu poznáváte. Ten starý vykotlaný dub byl Záhořův příbytek, jen ta jabloň s ovocem mámivé vůně tu dříve nerostla. Mezitím mladík podruhé vztahuje ruku
po jablku, když tu se pařez opět zatřese, mech na něm se zdvihne, popínavé
šlahouny maliní se potrhají a z trávy na mládence pohlédnou dvě věčným
pokáním zarudlé oči. Mladík leknutím stáhne ruku a s prázdnou s křikem
běží ke starci. Následujete ho.

121

159
Hru jste vzdali. Jako kámen z vás spadly všechny chmury posledních
několika hodin. Na druhou stranu se do duše vkrádá jistý neklid a vnitřní
hlásek posměváček jako by připomínal všechno, na co byste vy byli radši zapomněli. Ale co se stalo, nemůže se odestát. Hra pro vás končí.

160
Klepání na okno vás přiměje se otočit. Za oknem stojí osoba, podle siluety mladý muž, jen do tváře, jak stojí ve stínu, mu není vidět. Láká svou
dívku ven do černé noci.

Přiskočíte k dívce a vezmete ji za ruce. Tak konečně se dočkala, Panna
Marie její žádost vyslyšela. Spěšně jí pomáháte s balením na cestu.
261
Necháte mladému páru prostor, když byli tak dlouho odděleni. Půjdete se projít. 187
Podle vašeho názoru se takhle pozdě v noci nehodí, aby dívka někam
chodila. Řeknete jí, ať počká do rána. 269

161
Vyrobí pro svého syna z vrbového dřeva kolébku a proutí zasadí podél
potoka, aby se chlapec, až vyroste, mohl s mladými stromky těšit.
Mlčky se k nešťastnému otci připojíte a pracujete společně. To je ale to
poslední, co v této hře uděláte. Jakmile je kolébka hotova, hru vzdáte.
98
Pozorujete otce, který se přes veškerou nepřízeň osudu dokázal s tím
svým smířit a jít dál. Také to chcete dokázat. Alespoň se o to pokusit.
86
Soucitně se s mužem rozloučíte. Práce mu pomůže zapomenout. Vydáte se směrem k nedaleké vesnici. 29
Nevíte, jak ubohého otce utěšit. Vysvobodí vás cinkání podkov a zvučné volání, které se ozve za vámi. Otočíte se za hlasem a na volání
odpovíte. 244

162
Je 13. dubna 2019, 14:00 a vy jste právě otevřeli startovní obálku. Nevíte, jestli se máte těšit nebo bát, takže se radši těšíte, protože víte, že pozitivní myšlení je polovina úspěchu a trudomyslnost už odrovnala nejeden tým
zvučného jména. Dříve, než zjistíte, jak si v konkurenci ostatních povedete,

zkontrolujte, že vaše startovní obálka obsahuje vše, co podle seznamu obsahovat má.
Všechno máte v pořádku, jste připraveni se poprat s letošním ročníkem. 66
Ajeje, něco v předepsaném obsahu ve vaší startovní obálce chybí.
226

163
Matka je s úsměvem vezme do náruče. Však je to táta, co se vrací z práce.
Ohlédne se a slova jí leknutím uvíznou v krku. Ve dveřích stojí vyzáblá osoba
v hnědém rubáši. Plachetkou částečně zahalený obličej pokrytý sivě lesklou
kůží malomocného člověka obrátí nejprve na vás, pak ale pohled svých divých očí upře na bezdechou ženu s dítětem v náruči a vztáhne k ní kostnatou
ruku. Přišla si pro dítě.
Strachy se nemůžete pohnout. Úporně přemýšlíte, jak matce s dítětem pomoci. 277
Polednice si vás už nevšímá. Proběhnete kolem ní dveřmi na dvorek
a požádáte o pomoc ve vedlejší chalupě. 258

164
Smuteční obřad byl rozpačitý. Ačkoliv účast známých z vesnice byla celkem hojná, zdálo se, že většina přišla jen proto, aby si ověřila, že zprávy
o zeleném děťátku Vodníka byly pravdivé. Vaše přítelkyně byla naštěstí tolik zaměstnána svým žalem, že si zvědavých pohledů ostatních ani nevšimla.
V hloučku ostatních místo opouštíte, nechávaje matku u hrobu ještě truchlit,
když si v sousední uličce u jednoho z hrobů všimnete smutně postávajících a
bezradně se rozhlížejících dětí.

2

165
Ten příjemný pocit, že vše se v dobré obrátí, pocit vlastní nesmrtelnosti
v odkazu, který zde zanecháte, v díle a ve skutcích, které zde vykonáte, ten
se s vámi nese dál. Neztrácejte jej a dobře si jej vybavte, až příště bude opět
nad vaší duší zataženo a kapky neúspěchu se budou snášet na vaši sklopenou
hlavu.
Nadarmo se neříká, že v nejlepším se má přestat. Dost už toho bylo,
chcete si na letošní ročník nechat jen ty nejlepší vzpomínky. Chcete
hru ukončit. 98
Vírou v budoucnost jste doslova naplnění, zároveň ale tušíte… ne, vy
víte, že budoucnost není tady, na tomhle místě. Budoucnost je tam.
Ještě určitě nevíte, kde přesně, ale jedno víte na sto procent. Chcete
tam. 86
Naděje máte na rozdávání a záhy potkáte někoho, kdo ji bude potřebovat. Z protější stráně směrem k vám sbíhá mládenec, zornice rozšířené děsem. Zastavuje se až u pařezu, kde sedí drobný stařec. Jste
plni sil, jistě jej dokážete uklidnit. 121

166
Matku s dítětem jste v pořádku dovedli domů. Uf, tak tohle tedy dopadlo dobře. Necháte je o samotě, jeden druhého teď potřebují nejvíce. Naposledy se ohlédnete po chýši. Měsíce se změní v roky, roky v desetiletí a ta
ve staletí. Kostelík, skálu, vdovu ani jejího syna už si nikdo nebude pamatovat a o jejich příběhu se už budou vykládat jenom báchorky. Přemýšlíte, co
teď dál.
Už je dost pozdě, chce se vám spát a jste uchození. Vzdáte hru a půjdete domů, dobrých skutků jste už udělali dost. 98
Za posledních několik hodin jste toho prožili už tolik, že byste rádi
pokročili někam dál. 86
U domu, který zrovna míjíte, postává u okna jakási osoba. Půjdete to
omrknout. 94

167
Protože jsou zimní večery opravdu dlouhé, máte před sebou ve chvíli,
kdy se společnost rozchází, docela obstojný kus příze a přehodnocujete svůj
názor na tuto činnost. Dobrá práce! Ale, ruku na srdce, opravdu jste součástí
tohoto světa, aby se z vás divže nestala profesionální přadlena? Možná to
chtělo udělat něco jinak, nemyslíte?
Mrzí nás, že vám zkazíme Vánoce, ale hra zde pro vás končí.

168
Zcela neslyšně dopadne drobná modlitební pomůcka mezi ostré kamení pokrývající cestu a snad náhodný poryv větru to místo ihned překryje spadaným listím. I kdybyste ztráty měli později litovat, nebude možné jej více
nalézt.

169
Stoupáte vzhůru do kopce. Zavíráte oči, částečně abyste je chránili před
sílícím sluníčkem a částečně proto, abyste posílili ostatní smysly a silněji si
vychutnali ptačí švitoření, šumění listí a čerstvé trávy pod svýma nohama a
všudypřítomnou vůni odcházející zimy a nadcházejícího jara. Náhle zaslechnete hlasy, otevřete oči a ustrnete, krve by se vás nedořezal. Došli jste k šibenici, tam nahoře stojí dívka, oprátku kolem krku, a dole starší žena, zřejmě
její matka.

248

170
V naprostém vyčerpání se sesunete na zem. V hlavě vám víří události
posledních hodin a co chvíli jako by vaším srdcem projel palčivý osten viny.
Jak vzdálené vám připadají všechny ty okamžiky, kdy jste s dobrým úmyslem

ovlivnili životy tolika lidí a nemálo z nich nešťastnou souhrou okolností dovedli ke katastrofě. Jak jen se to všechno seběhlo? Máte v tom trochu zmatek.
Rekapitulujete všechny okamžiky, kdy jste se opakovaně stali viníky tragických událostí, a do očí se vám derou slzy. Zpočátku se je pokoušíte zastavit,
ale je to marné. Zlomení osudem cítíte, jak se vaše tělo začíná otřásat mohutnými vzlyky. Vaší situaci vůbec nepřidává vědomí, že od této chvíle vám již
nijak nepomohou dosud nasbírané nápovědy.

143

171
Čas plyne jako voda a než se nadějete, je tu po roce znovu Velký pátek.
Opět stojíte před kostelíkem, z něhož se ozývají pašijové zpěvy, a v hloučku
účastníků mše hledáte svou starou známou, rádi byste ji pozdravili. Nedaří
se vám ji zahlédnout, proto se po ní poptáte v hloučku vesničanek.

175

172
Stojíte jako opaření, nemůžete se na tu krásu vynadívat. Vzápětí se však
vzpamatujete. Poklad tu nebude navždy, je třeba rychle jednat.
Pobídnete ženu, ať neváhá a plní si klín, a sami jdete příkladem. Však
si to zaslouží. Teď má přece šanci nadobro skoncovat s chudobou a
připravit sama sobě i svému synkovi bohatou budoucnost. 87
Kdepak, tohle není správné. Každý by měl dostat jen to, co si sám
vydělá a bohatnout by měl pouze prací. Tuhle tím zlatem a stříbrem
se vás sám ďábel snaží svést. Rychle odtud pryč! 141

173
Kráčíte pěšinou hlouběji a hlouběji do lesa a ta zvláštní něha, jež vás
provází, je stále silnější. Konečně vás dovede na místo, kde se nedaleko cesty

tyčí pahorek celý pokrytý vřesem a v jeho vršku stojí lilie, stonek přímý jako osamělý topol, listy bez jediné poskvrny a květ panensky bílý jako čerstvě
napadaný sníh. A všude kolem jakási neviditelná záře, uklidňující mysl a těšící duši.
Avšak najednou se ozve dusot kopyt a štěkot psů a přímo na vás se řítí
početná družina jezdců na koních. Právě pronásledovali laň. V čele na bujném
koni uhání místní pán, s větrem ve vlasech bystrýma očima prohlíží keře, kde
se pronásledovaná zvěř asi skrývá. Jakmile jeho pohled padne na lilii, na lov
ihned zapomene.

174
Na ta slova se zbojník napřímí s novým zájmem o vyprávění, a když
vyslechne, jak ze šíleného strachu ďábel úpis bez prodlení vydal, jeho obličej
zesiná, z roztřesených rukou mu vypadne kyj a s mohutným žuchnutím dopadne tam, kde je mezi ohlodanými kostmi jeho obětí psáno, že nápovědní
kód najdete v Karlově stánku. Ochromen smrtelným strachem z muk doprovázejících jeho věčné zatracení, Záhoř padá před poutníkem na kolena a žádá
jej o smilování. Pohlédnete si s poutníkem do očí, načež loupežníkovi dáte
jedinou radu. Ať činí pokání, ať se modlí za každou svoji oběť a za boží smilování. Zatímco k Záhořovi promlouváte, poutník zdvihá ze země jeho kyj a
jako by to byl proutek, zaráží jej hluboko do země.

88

175
Ženy z vesnice dobře vědí, po kom se ptáte. Se zármutkem v očích vám
však líčí tragickou událost: letošní zima byla obzvlášť krutá a nuzná chýše
ubohé ženě ani jejímu dítěti neposkytla dostatečnou ochranu před mrazivým
počasím. Někdy před začátkem masopustu je prý v chýši našli docela zmrzlé.
Jejich osud vás silně zasáhne – dobře totiž víte, že kdyby nebylo vašeho
zásahu, měla by žena více prostředků k tomu, aby starou chýši opustila a
přestěhovala se do lepšího. Ačkoliv jste to mysleli dobře, smutný osud obou
dvou je tak pouze vaše vina a tolik najednou jí unést nezvládnete.

176
Těšíte se z přítomnosti nádherné květiny a z nálady, kterou kolem sebe
šíří, když si uvědomíte, že nejste sami. Opodál stojí se svým koněm bohatě
oblečený jezdec a stejně jako vy se zatajeným dechem obdivuje dokonalou
květinu.
Vzpamatujete se a ukloníte se. Pán je asi šlechtic, měli byste mu projevit úctu. 30
S mužem už jste měli tu čest, chtěl po vás, abyste mu lilii pomohli přesadit. Když o tom teď přemýšlíte, asi to nakonec není úplně špatný
nápad. 215

177
Když doběhnete do jejich stavení, muž klečí u postele, kam nebožku uložili, v dlaních svírá její bezvládnou ruku a horké slzy mu stékají po tvářích
zarostlých mladým strništěm. Vedle postele v kolébce pláče batole, vztahuje
ručky k rodičům, nechápajíc, proč ho ani jeden nepochová. Náhle se vdovec
vztyčí, spolkne poslední vzlyky a nehledě na dítě vyběhne z chalupy. Následujete ho až k pokácené vrbě a ozvěna kroků jako by volala, že nápovědní
kód najdete na konci čakovické fitnessstezky v Tryskovické ulici, blíže k Třeboradicím.

156

178
Mládenec svému učiteli klestí cestu, vy stařečka podepíráte a místy přenášíte, až konečně stanete u jabloně. Stařec se sklání k pařezu, ten jej jako vysvobození vítá a vztahuje k němu paže. V následujícím okamžiku pak jeden
jako druhý padají mrtvi k zemi, aby jejich duše mohly bok po boku odejít do
nebe. Tak dlouho čekal Záhoř na své vykoupení a tak dlouho žil poutník, než
dokonal své dílo.

179
Chvíli je nezpozorováni následujete a posloucháte jejich hovor. Zjevně
se jedná o snoubence, mladík si vede domů svoji nevěstu. Dívka vyzvídá,
on je však podivně na slovo skoupý, a když kráčí, jako by se ani nedotýkal
země. Máte o dívku strach, proto dvojici oslovíte, zda se k nim můžete na část
cesty přidat. Dívka ihned souhlasí a i její druh nakonec neochotně přikývne.
Spěcháte dál a z rychlého tempa jste čím dál zadýchanější.

247

180
Co jí volná ruka stačí, nabírá žena stříbro z hromady. Po očku ji sledujete,
jak jí co chvíli některý kousek zase upadne.
Nemůžete se na to dívat. Takhle ztrácí čas a kapacitu. Kolik by toho
jinak mohla odnést! Navrhnete, ať dítě posadí vedle hromady. Bude
pak mít volné ruce a unese toho více. Pro děťátko se pak společně
vrátíte. Tady si přece nemá jak ublížit, když bude krátkou chvíli bez
dozoru, než poklad odnesete do chýše. 207
Pohlédne na její a svůj náklad. Však už snad máte dost. Nabídnete
ženě, že jejího synka ponesete sami. 194

181
Je brzké ráno, právě jako tenkrát, když jste sem přicházeli minule. Poznáváte plot i branku, ale cestička je neumetená a z truhlíků na oknech trčí
jen suchá stébla, mezi nimiž čtete, že nápovědní kód najdete u studny Krteň.
Branka vrzne, už saháte po klice domovních dveří, vcházíte dovnitř. Zvuk otvírajících se dveří starou ženu vytrhl z modlitby, zdvihne k vám svůj zrak a
ten se v okamžení naplní překvapením a ihned poté směsicí úlevy, štěstí a
mateřského citu. Její oči se rychle zalévají slzami, s námahou vstává a roztahuje paže, stále ještě nemohouc uvěřit, že její modlitby byly vyslyšeny. Vaše
společnice však stojí ve dveřích poslušna slibu, který dala manželovi, do rozevřené náruče se nehrne. Naději v matčiných očích vystřídá tázavý pohled,

chlad a odtažitost v jednání své dcery nechápe. Pohledem mladou ženu pobídnete, však Vodník tu není a co oči nevidí, to srdce nebolí. A už se obě objímají, v záplavě slz si jedna přes druhou vylévají svá tak dlouho osamělostí
nemocná srdce.

S dojetím ten výjev znovushledání sledujete a těšíte se z jejich radosti.
15
Obě dvě jsou právě zcela zaměstnány nečekanou přítomností a blízkostí té druhé. To je vaše šance. Opatrně, aby si nevšimly, se vyplížíte
ke dveřím a ven z chalupy. Než se situace uklidní, požádáte o přístřeší u sousedů. 135

182
Když doběhnete do jejich stavení, muž klečí u postele, kam nebožku uložili, v dlaních svírá její bezvládnou ruku a horké slzy mu stékají po tvářích
zarostlých mladým strništěm. Vedle postele v kolébce pláče batole, vztahuje
ručky k rodičům, nechápajíc, proč ho ani jeden nepochová. Náhle se vdovec
vztyčí, spolkne poslední vzlyky a nehledě na dítě vyběhne z chalupy. Následujete ho až k pokácené vrbě a ozvěna kroků jako by volala, že nápovědní
kód najdete na hrazdě ve venkovní posilovně v ulici Nad Rybníčky.

156

183
Vaše společnice vás líčením svých vidění zcela pohltí. I když jste pověst
o Libuši slyšeli již v mnoha podáních, žádné z nich nezmiňovalo zlatou kolébku, kterou kněžna ponořila do Vltavy. Zvědavě si prohlížíte svou průvodkyni a jste si celkem jistí, že právě ona velmi dobře ví, kdy řeka kolébku opět
vyplaví na světlo boží.

184
Na ta slova se zbojník napřímí s novým zájmem o vyprávění, a když
vyslechne, jak ze šíleného strachu ďábel úpis bez prodlení vydal, jeho obličej
zesiná, z roztřesených rukou mu vypadne kyj a s mohutným žuchnutím dopadne tam, kde je mezi ohlodanými kostmi jeho obětí psáno, že nápovědní
kód najdete u pomníku obětem 2. světové války v Ďáblickém parku. Ochromen smrtelným strachem z muk doprovázejících jeho věčné zatracení, Záhoř
padá před poutníkem na kolena a žádá jej o smilování. Pohlédnete si s poutníkem do očí, načež loupežníkovi dáte jedinou radu. Ať činí pokání, ať se modlí
za každou svoji oběť a za boží smilování. Zatímco k Záhořovi promlouváte,
poutník zdvihá ze země jeho kyj a jako by to byl proutek, zaráží jej hluboko
do země.

88

185
V tom okamžiku se lesní muž prudce vztyčí a skokem vám zastoupí cestu, v ruce napřažený mohutný kyj. Konečně se na vás poutník poprvé podívá.
Vás pohled plný děsu se sejde s tím jeho, který je plný smířeného klidu. Chlapisko se vás ptá na cíl vaší cesty. Milerádi byste mu odpověděli a poprosili
o smilování, ale hlas vám uvízl v krku. Naštěstí se slova chopí poutník. Konečně se o něm dozvídáte víc. Je na cestě do pekla, protože jeho otec jej ještě
před narozením upsal ďáblu. Věří však, že víra mu pomůže pekelný úpis dostat nazpět.
Lesního muže příběh zaskočí. Koulí hrozivýma očima, odfukuje si pod
ježaté vousy, nakonec ale napřažený kyj volně spustí k zemi. Nechá vás projít,
ale pod podmínkou, že mu vylíčíte, jak to v pekle vypadá. Zatímco poutník
přísahá na kříž na své holi, vy schovaní za jeho zády jen v křeči horlivě přikyvujete. Slíbili byste cokoliv, jen když se vám podaří dostat se z dosahu jeho smrtící zbraně. Chcete odtud kamkoliv pryč, a kdybyste snad váhali, jestli
volit přírodu nebo civilizaci, tak rozhodně volte přírodu.

186
Je brzké ráno, právě jako tenkrát, když jste sem přicházeli minule. Poznáváte plot i branku, ale cestička je neumetená a z truhlíků na oknech trčí jen

suchá stébla, mezi nimiž čtete, že nápovědní kód najdete v Keltském hradišti
Hostivař. Branka vrzne, už saháte po klice domovních dveří, vcházíte dovnitř.
Zvuk otvírajících se dveří starou ženu vytrhl z modlitby, zdvihne k vám svůj
zrak a ten se v okamžení naplní překvapením a ihned poté směsicí úlevy,
štěstí a mateřského citu. Její oči se rychle zalévají slzami, s námahou vstává a
roztahuje paže, stále ještě nemohouc uvěřit, že její modlitby byly vyslyšeny.
Vaše společnice však stojí ve dveřích poslušna slibu, který dala manželovi,
do rozevřené náruče se nehrne. Naději v matčiných očích vystřídá tázavý pohled, chlad a odtažitost v jednání své dcery nechápe. Pohledem mladou ženu
pobídnete, však Vodník tu není a co oči nevidí, to srdce nebolí. A už se obě
objímají, v záplavě slz si jedna přes druhou vylévají svá tak dlouho osamělostí nemocná srdce.
S dojetím ten výjev znovushledání sledujete a těšíte se z jejich radosti.
15
Obě dvě jsou právě zcela zaměstnány nečekanou přítomností a blízkostí té druhé. To je vaše šance. Opatrně, aby si nevšimly, se vyplížíte
ke dveřím a ven z chalupy. Než se situace uklidní, požádáte o přístřeší u sousedů. 135

187
Hned před domem potkáte svoji starou přítelkyni. V náruči drží své
děťátko. Tak přece své dítě našla, už jste v to ani nedoufali. Doprovodíte je
domů a cestou si vyslechnete vyprávění o tom, jak opět navštívila jeskyni a
jak jí Panenka Marie ve chvíli největší tísně a nouze přišla na pomoc.

166

188
Stojíte v rohu místnosti, oči vytřeštěné a nohy zdřevěnělé hrůzou, nehty křečí zaryté v dlaních až do krve, nemůžete se ani pohnout. Umrlec otvírá
oči, upírá na vás svůj pohled a pomalu vstává z prkna. Čas jako by se vlekl
nekonečně dlouho, před očima vám běží celý váš život, jako by nastala vaše
poslední hodinka. Dívka vedle vás padá na kolena a úpěnlivě se modlí k Bohu, ke Kristu Ježíši i k Panně Marii, zpovídá se ze své rouhačské modlitby a

žádá o odpuštění. V tu chvíli k vám přes hřmot zvenčí dolehne kohoutí kokrhání z nedaleké vsi a jako by uťal, ďábelský hřmot ustane a mrtvý se bezvládně skácí k zemi.

189
Nabídli jste ženě doprovod na mši a ona vaši nabídku po krátkém rozmyšlení přijala. Scházíte společně lesem dolů k potoku a vítr k vám od kostela přináší pašijové zpěvy. Uprostřed živého rozhovoru se však žena náhle
zarazí a zděšeně se rozhlíží po okolí. Zřejmě jste někde sešli z cesty a ztratili
jste se.
Zachováte chladnou hlavu a přemýšlíte. Chcete přece do kostela, ne?
A vítr k vám nese zpěv. Zaposloucháte se a určíte, kterým směrem se
máte vydat dále. 39
Panikaříte, jste ztraceni v neznámém lese a brzo se začne smrákat.
Rozloučíte se se ženou, zapnete GPS a spěcháte někam do civilizace.
146

190
Kráčíte co noha nohu mine, když opodál před sebou uvidíte urostlého
muže, od pohledu vesničana, který klečí u pokácené vrby, jež z části přehrazuje říčku, a neslyšně pohybuje rty, jako by se modlil. Zastavíte se, abyste si
ho lépe prohlédli, když tu k vám dolehne omamná vůně. Vedle cesty roste ve
vřesu nádherná bílá lilie, větvemi tlumené sluneční paprsky se odráží od jejího sametového okvětí a celé své okolí vyplňuje něhou a vroucím láskyplným
citem.
Ačkoliv netušíte, co může vesničana trápit, vůně lilie ve vás probudí
novou sílu k pomoci druhým. Nebojíte se dalšího utrpení a vydáte
se za ním. 79
Nemůžete se od lilie odtrhnout. Muže si nevšímáte, beztak víte, že
mu není pomoci, a hledíte pouze na ni. 176

191
Výjev za dveřmi její obličej zkroutí do výrazu smrtelného děsu a ústa rozevře v němém výkřiku. Na zápraží leží bezhlavé tělíčko vodnického děťátka
a opodál i hlava.
Nechápete, jak může být někdo takovou měrou krutý, jak může ze
msty zabít vlastní dítě. A zřejmě je to všechno vaše vina. Už tu více
nechcete být. S touto hrou končíte a jedete domů. 98
Svět je zlý, ale muselo se to stát. Všechno zlé je pro něco dobré. Snad
vám tato zkušenost pomůže jít dál. 86
S mladou matkou jste mnohé prožili a teď ji rozhodně nemůžete opustit. Budete tu pro ni až do pohřbu, musíte ji tam doprovodit. Koneckonců, dlužíte jí za svůj vlastní život. 164
Víte, že byste se měli cítit ženě zavázaní, ale prožili jste toho víc, než
je pro vás únosné. Musíte pryč. Nedaleko je šibeniční vrch a vy jste
tam ještě nebyli, to bude to pravé místo pro vaše aktuální rozpoložení.
169

192
Tak přece. Skutečný Vodník, a to není žádná legrace. Raději se tiše vyplížíte ze svého úkrytu a zamíříte směrem k nedaleké vesnici. Začíná svítat,
kohouti kokrhají a dvorky chalup začínají žít povinnostmi všedního rána.
Z chaloupky, kterou právě míjíte, vychází děvče v tom nejkrásnějším věku, zrovna na vdávání. V rukou drží koš s prádlem, zřejmě se chystá jít prát.
Prochází po pečlivě umetené cestičce směrem k brance, volajíc na matku, že
bude u rybníka. Na ta slova její matka rozhrne záclonku v okně a přes čerstvě
rozkvetlé petrklíče a krokusy v truhlíku na dceru volá, že měla zlou předtuchu, ať nechodí, ať raději zůstane doma.
Chcete na děvče udělat dojem. Uchechtnete se, že ať si dává pozor
taky na černé kočky přes cestu a rozbitá zrcadla. 83
Nelíbí se vám, že dívka nebere varování své rodičky vážně, že se svéhlavým úsměvem pokračuje směrem k brance. Zastoupíte jí cestu a

spustíte kázání o úctě k rodičům, kteří mají vždy pravdu, myslí to
s námi dobře a jejichž rady by pro nás měly být svaté. 91

193
Snažíte se paní po manželově odchodu rozptýlit a ona se na vás vždy
usmívá, v tom úsměvu ale cítíte smutek a stesk. Trávíte s ní každou hodinu
ze dne a poctivě dáváte pozor, aby jediný sluneční paprsek nedopadl přímo
na její pleť. Jednoho dne, k vašemu překvapení, do komnaty přichází pánova
matka a pod záminkou vás posílá z místnosti. Málokdy vychází ze své části
hradu a čas se svou snachou zjevně tráví velmi nerada. Paní se na vás prosebně dívá, ve tváři má psáno, ať ji neopouštíte.
Uposlechnete rozkaz a místnost opustíte.

255

Zůstanete v místnosti, v žádném případě nenecháte paní o samotě
s její tchyní. 262

194
Zdvihnete dítě na ruku, zatímco si žena uvolněnou náruč plní stříbrem.
Ale dvouleté dítě se pronese, navíc se mu u vás nelíbí, hlasitě pláče a vzpíná
se. Ne, vy ho nést nemůžete, ale přece žena nesloží svůj náklad, který pracně
nasbírala. Přemluvíte ji, že než poklad odnesete do chalupy, necháte tu dítě
na těch pár minut samotné.

207

195
Že jste někoho učinili šťastným, byla, zdá se, jen iluze. Když vás po několika letech osud zavane zpět do této vesničky a chcete svého známého potěšit
návštěvou, v chaloupce už nebydlí. Od sousedky se ale dozvíte, že před nějakým časem skočil z nedaleké skály. Prý se přesně neví proč, ale šušká se, že
i když žil na pohled spokojený život, užíral se o samotě nějakými problémy,
o nichž nechtěl s nikým mluvit. Snad to nějak i souviselo s jeho ženou, ale to

už jsou jen klepy. Sousedce poděkujete a rozloučíte se s ní. Téhle viny je víc,
než dokážete unést. Už nemůžete pokračovat dál.

196
Rozhovor se poté stočí na nadcházející vánoční svátky. Povíte dívkám,
že podle jedné tradice se o štědrovečerní půlnoci v hladině jezera zobrazuje
budoucnost. To dívky zaujme, ale neodvažují se popustit uzdu své zvědavosti.
Už se nudíte a chcete se trochu pobavit. Přemluvíte tedy dívky, aby
všeho nechaly a šly to s vámi zkusit. 3
Zbytek večera strávíte uvnitř zdvořilou konverzací v milé společnosti. 167

197
Netrvá dlouho, než se pachole napotřetí usadí v bráně. Jste zvědavi, co
bude mít na prodej tentokrát. V rukou drží kuželík, celý ze zlata. A už se
k němu zase blíží babice a už zase spěchá zpět do zámku a vrací se za dítkem,
nesouc v rukou malinký balíček. Pachole nemešká a utíká s ním k lesu.

198
Cesta je dlouhá a nepohodlná. Každou chvíli se ostnatá větev zachytí za
váš oděv nebo vás špičatý kámen i přes podrážku bodne do chodidla. Dívka
však, zdá se, necítí únavu ani bolest, žije v představě společného života se
svou láskou. Její ženich jí však nechce nic prozradit, jen po očku sleduje, zda
jde za ním. Náhle jako by zkameněl, upírá vyvalené oči na korálky zavěšené
kolem dívčina pasu. Prý ať je dívka zahodí.

Má pravdu. Nejednou jste viděli, jak se jí za šňůrku zachytila ostnatá
větvička a zbrzdila ji při chůzi. Pomůžete dívce růženec odepnout.
168
Skutečně, volně visící šňůrka za pasem je nepraktická. Máte volnou
kapsu, růženec můžete schovat tam. 40
Začínáte mít pochyby o morálce muže, který vás provází. Zarazíte
dívčiny ruce, které by užuž růženec z pasu sňaly. 148

199
Křížek na řetízku spěšně strkáte do malé kapsičky, ale vyklouzne vám
z ruky a zapadne do hlubokého listí. Nemáte čas ho teď hledat, jinak vám
dvojice zmizí z dohledu a vy budete ochuzeni o hody na počest jejich svatby.
A ty si po té dlouhé cestě zasloužíte, takže o ně nehodláte přijít.

119

200
Stojí tu celá zkoprnělá, oči vytřeštěné, vlasy na zátylku hrůzou zježené,
dech zrychlený. Tam, co po celý rok chodila kolem kamene, stojí opět skála
s klenutým vstupem do jeskyně.
Cítíte, jak vám strachem dřevění nohy. Ale víra a naděje jsou silnější
než strach, takže vzápětí následujete nic nemeškající matku a běžíte
známou síní dovnitř. 239
Znovu tedy ne! Přemlouváte matku, že podruhé přece nevstoupí do
téže řeky, ale nic naplat. Vytrhne se se vám a s nadějí vbíhá do skály.
Nezbývá než pokrčit rameny. Však jste ji varovali. Otočíte se a zahlédnete dvě dívky, které si to se sekerou směřují přímo k nedalekému
jezeru. Rozhodnete se zjistit, co mají za lubem. 223
Strach vás oba zbavil smyslů, cítíte, že se nemůžete ani pohnout. Matka se z ochromení vzpamatovává jako první a v zoufalé naději vbíhá do jeskyně. Nejistě vrávoráte za ní, chcete jí být oporou. Užuž jste

u vstupu, když si všimnete kolemjdoucího mladíka. Zdá se vám zajímavý, nejen proto, že jste ho ještě neviděli. Chcete se s ním spřátelit.
120

201
Posadíte se na nabízenou židli a pozorujete vztekající se dítě. Napadne
vás, že byste matce mohli trochu pomoci.
Přisednete si k malému a snažíte se ho bavit.

126

Nabídnete se, že oběd doděláte a ona se tak bude moci věnovat dítěti.
208

202
Je brzké ráno, právě jako tenkrát, když jste sem přicházeli minule. Poznáváte plot i branku, ale cestička je neumetená a z truhlíků na oknech trčí jen suchá stébla, mezi nimiž čtete, že nápovědní kód najdete na kótě 310
v Kunratickém lese. Branka vrzne, už saháte po klice domovních dveří, vcházíte dovnitř. Zvuk otvírajících se dveří starou ženu vytrhl z modlitby, zdvihne
k vám svůj zrak a ten se v okamžení naplní překvapením a ihned poté směsicí úlevy, štěstí a mateřského citu. Její oči se rychle zalévají slzami, s námahou vstává a roztahuje paže, stále ještě nemohouc uvěřit, že její modlitby byly vyslyšeny. Vaše společnice však stojí ve dveřích poslušna slibu, který dala
manželovi, do rozevřené náruče se nehrne. Naději v matčiných očích vystřídá tázavý pohled, chlad a odtažitost v jednání své dcery nechápe. Pohledem
mladou ženu pobídnete, však Vodník tu není a co oči nevidí, to srdce nebolí.
A už se obě objímají, v záplavě slz si jedna přes druhou vylévají svá tak dlouho osamělostí nemocná srdce.
S dojetím ten výjev znovushledání sledujete a těšíte se z jejich radosti.
15
Obě dvě jsou právě zcela zaměstnány nečekanou přítomností a blízkostí té druhé. To je vaše šance. Opatrně, aby si nevšimly, se vyplížíte
ke dveřím a ven z chalupy. Než se situace uklidní, požádáte o přístřeší u sousedů. 135

203
Na ta slova se zbojník napřímí s novým zájmem o vyprávění, a když
vyslechne, jak ze šíleného strachu ďábel úpis bez prodlení vydal, jeho obličej
zesiná, z roztřesených rukou mu vypadne kyj a s mohutným žuchnutím dopadne tam, kde je mezi ohlodanými kostmi jeho obětí psáno, že nápovědní
kód najdete na hřišti u Hamerského rybníka. Ochromen smrtelným strachem
z muk doprovázejících jeho věčné zatracení, Záhoř padá před poutníkem na
kolena a žádá jej o smilování. Pohlédnete si s poutníkem do očí, načež loupežníkovi dáte jedinou radu. Ať činí pokání, ať se modlí za každou svoji oběť
a za boží smilování. Zatímco k Záhořovi promlouváte, poutník zdvihá ze země jeho kyj a jako by to byl proutek, zaráží jej hluboko do země.

88

204
Díváte se do jejich bezelstných očí a slyšíte se, jak říkáte ty bláboly o tom,
že maminka je tam pořád s nimi, že se na ně dívá z nebíčka, že nad nimi
drží ochrannou ruku a usmívá se na ně v každém paprsku sluníčka, co je
polechtá na tváři, hladí v každém poryvu větru, který jim prohrábne vlásky.
Nejmladší odvrátí svůj pohled zpět ke hrobu a oči se mu rozšíří úžasem. Podíváte se stejným směrem a nemůžete uvěřit vlastním očím. Hrob, původně
pokrytý jen načechranou a nedávným deštíkem čerstvě zvlhlou zeminou se
přímo před vašimi zraky začíná pokrývat drobnými zelenými rostlinkami, a
hned na nich pučí poupátka a rozkvétají drobné nachové kvítky.

205
Bažiny necháváte za zády a před vámi se rozprostírá travnatá pláň. Kráčíte po cestě vyšlapané mezi lukami a přímo před vámi stojí kostelík, úzkou
dlouhou věž vypíná k nebi plnému ranních červánků. Na obě strany od něj
se táhne zídka, za níž tušíte hřbitov. Jak se k němu blížíte, tempo vašeho průvodce začíná zvolňovat.
Využijete situace a také zvolníte. Rozhlížíte se po vesnici, do které
vás muž vede. 78

Dívka bude se svým milým už brzo doma, je na čase je opustit. Usednete do stínu osamělého stromu a užíváte si zaslouženého odpočinku. 157

206
Nevěsta září štěstím, jako by na svého zemřelého muže už ani nepomyslela. Ale vy víte, že to tak není. Předstírá navenek, jak se dobře baví, jak je
blažená ve svém novém životě, přitom ale uvnitř trpí a utápí se v pocitu svojí
zrady. Nedivíte se jí, zvlášť když se okolím navíc šíří klepy, že svému původnímu muži ke smrti sama pomohla. Doufáte, že čas její bol zahojí, že zapomene,
přesto ji často doprovázíte okolo hřbitova, kde má její první manžel svůj hrob.

207
Žena vašim argumentům nakonec podlehne a neochotně souhlasí. Naposledy se ohlíží po svém děťátku a konejší ho. Už společně běžíte síní ven
z jeskyně, přes potok a po stráni k lesu, kde má chaloupku a kde poklad složíte, abyste mohli za stále doléhajícího zpěvu z kostela pospíchat zase zpět.

209

208
Nejste zvyklí vařit na kachlových kamnech, ale velmi rychle se zvládnete
přizpůsobit. Avšak dítko stále vříská, ať se matka snaží sebevíc, není s to je
uklidnit. Od plotny na ni zavoláte, že by je mohla zkusit postrašit, třeba to
zabere.

128

209
Znovu běžíte dlouhou síní a zdálky už na svou matku dítě volá a vztahuje k ní ručičky. Matka se k němu sklání, bere ho do náruče, líbá ho.
Položíte jí ruku na rameno. Cožpak nevidí, kolik je tu ještě bohatství?
A hromada zlata zůstala netknuta. Když ještě na okamžik dítě odloží,
do smrti bude ona i dítě zajištěné, už nikdy se nebude muset starat,
čím syna nakrmí, do čeho ho oblékne. Budou oba žít v blahobytu a
ani jeden nebude muset do smrti pracovat. 241
Na tyhle projevy náklonnosti je času dost. Teď se musíte rychle vrátit
ven z jeskyně, abyste neuvízli uvnitř. 122

210
Odvrátíte svůj pohled od vřesového pahorku směrem k potoku, v němž
leží padlá vrba, u jejího kmene klečí urostlý muž a svírá svou hlavu v dlaních.
Po cestě se k vám blíží dvojice dívek, jedné z nich je očividně nevolno.
Vydáte se na pomoc dívkám. Když jim pomůžete, třeba v nich naleznete nové přítelkyně. 155
Zajímá vás, co může rozrušit takového muže. Vykročíte směrem k němu. 79
Jak dívky, tak mladého muže už znáte a víte, že s nikým z nich si příliš
zábavy neužijete. Raději se vrátíte k mladému šlechtici, přemůžete se
a poslechnete jeho rozkaz. 215

211
V temné hladině jezera nejdřív nepoznáváte nic než zrcadlící se měsíc a
svou tvář. Po chvíli usilovného soustředění rozlišíte za svým odrazem obrys
snad ještě jednoho obličeje. Instinktivně se otočíte a za zády spatříte starou
ženou, která ve světnici podřimovala, když jste s dívkami předli len. Zatímco uvažujete, že vás nejspíš musela vystopovat podle otisků zanechaných ve

sněhu, popadne vás žena s nečekanou hbitostí za ucho a spolu s dívkami vás
odvede zpátky do stavení. To tak, nějaká dobrodružství, když doma ještě zbývá tolik lnu k upředení! Než ho všechen zpracujete, bude hra dávno u konce.

212
Zaklepete na dveře a odstrčíte petličku. Dívka leží na posteli, pláč jí škube rameny a slzy máčejí polštář. Konejšivě k ní promlouváte, než k vám obrátí
svůj nešťastný pohled. Prý zabila holoubě. Jakmile to dořekne, nový záchvat
pláče roztřese celé její tělo. Nechce se vám příliš věřit, že by ji smrt ptáčete
mohla takovým způsobem zdrtit, vaše pochyby však dívku rozruší ještě víc.
Rozčileně se na vás rozkřikne, že to vskutku nebylo ptáče, ale její děťátko, a
s výrazem absolutní beznaděje vyběhne z komůrky.

102

213
Mladý pán jede na svém vraníkovi po pěšině obepínající les, zjevně zabloudil. Kousek před vámi odbočí do lesa. Spěcháte, abyste ho neztratili z očí,
když ho zahlédnete klepat na dveře malé chaloupky. Z té vychází krásná dívka, chvíli spolu rozmlouvají, ale z té dálky je neslyšíte. Pán k sobě dívku přivine, pak se s ní rozloučí, sedne na svého koně a ujíždí směrem k vám. Dívka
se vrátí ke své práci, usedne ke kolovrátku a začne příst.

Vyskočíte a zastoupíte mu cestu. Rádi byste, aby vás přijal do služby.
130
Zjevně se jedná o milence a do takového vztahu teď rozhodně nechcete zasahovat. Raději se vrátíte zpět k mladému poutníkovi. Počkáte,
až s modlitbou skončí, a pak ho opět oslovíte. 257

214
Blížíte se k chatrči kořenářky severozápadně a už z povzdálí k vám proniká směsice vůní bylin, hub, pryskyřic, olejů a léčivých mastí. Čím jste blíže,
tím víc vůně sílí.

Do chatrče se příliš netěšíte, posledně vám tam nebylo úplně do zpěvu. Vklouznete dovnitř a sledujete babu, jak si omamnými výpary
navozuje stav mimo lidské vědomí. 97
K vědmě jdete poprvé, takže jste zvědaví, jak to uvnitř bude vypadat.
Ale nejste sami, kdo lesní ženu přišel navštívit. Právě totiž dovnitř
vchází jakýsi muž. 89

215
Pokleknete na jedno koleno do vřesu. Jste lilii tak blízko, že vnímáte každičký detail, každičkou žilku na jejích listech. Co nejopatrněji ji vykopete a
důkladně zabalíte, aby na cestě nedošla té nejmenší úhony. Pak doprovodíte
pána do jeho hradu, kde ji v zahradě opět zasadíte. Pán vás za vaše zásluhy
jmenuje jejím pečovatelem. Jste mu za to vděčni, k lilii chováte vřelý cit a přátelství, toužíte jí zůstat nablízku.

133

216
Dívka vás poslouchá, klopí oči. Zdá se, že se za svůj původní úmysl
stydí, přesto ještě není úplně rozhodnuta. Máte trochu obavu, aby si to celé
nerozmyslela. Bez nevěsty není svatby a bez svatby není hostiny. Povzbudivě
na ni mrknete, vezmete ji za ruku a pomůžete jí překonat hřbitovní zeď.

245

217
Dívka sklopí oči, jako by o vašem návrhu přemýšlela. Žádala Boží matku
už tolikrát, měla by jí pomoci. Je přece tolik lidí, kteří žijí horším životem
než ona sama, kteří žijí v hříchu, a přitom se mají lépe nežli ona, žijí šťastný
život. To vůbec není fér. Panna Maria jí musí pomoci, jinak ji život víc nebaví.
Souhlasně přikyvujete.

111

218
Zamíříte směrem k topolům, plížíte se spodem kolem zábradlí u lávky
na jižní straně. Jste už dost blízko na to, abyste jasně rozeznali obrysy postavy,
ale dotyčný si vás ještě nevšiml.
Usilovně přemýšlíte, kdo by to mohl být, ale silueta vám nikoho známého nepřipomíná. 59
Podle cylindru je to tatáž postava, kterou jste tu už viděli.

53

219
Když je znenadání oslovíte, trhnou sebou dívky leknutím, vůbec si vás
nevšimly. Potom vám ale odpovědí, že se prý o štědrovečerní půlnoci v hladině zjevuje budoucnost a že by to chtěly vyzkoušet.

251

220
Na vaše oslovení k vám žena zvedne svůj pohled a z tváře se skutálí dvě
slzy jako hrachy. Za několik okamžiků k vám získá důvěru, stanete se přáteli.
Svěří se vám, jak krutě se k ní osud zachoval, když jí krátce po svatbě vzal
muže a ona je teď vdovou.

Smutné osudy, to není nic pro vás. Přitom ještě před chvílí vám bylo
tak blaze. Raději se vrátíte zpět do opojné a uklidňující vůně mateřídoušky. 62
Konejšíte ji, snažíte se ji utěšit. Poradíte jí, že hlavně nesmí svoje srdce
uzavřít před další láskou. Nejlepším lékem na zlomené srdce je nová
známost. Však i její bývalý manžel by si byl jistě přál, aby se dlouho
netrápila sama. 259

221
Obě ženy jsou hluboce zabrány do své hádky. Ačkoliv okenní sklo zvuk
tlumí, rychle pochopíte, že si matka všimla špatné nálady své dcery a ráda by
znala její příčinu. Dcera se však před všetečnými dotazy zavře do své komůrky.
Nesměle otevřete dveře a váš pohled se střetne s odevzdaným pohledem starší ženy. Svěří se vám, jaké má s dcerou trápení, jak si nerozumí. Navrhnete, že s ní zkusíte promluvit. 212
Tak tohle tedy nemáte zapotřebí. Když trochu máknete, doběhnete
tu matku, co nechala synka ve skále, třeba jí ho pomůžete najít. 81
Na pocuchané nervy je nejlepší třezalkový čaj. Snad ho seženete u kořenářky, co bydlí opodál. 214

222
Co vám nohy stačí, utíkáte směrem ke kostelu. Míjíte nízký přístavek,
zkusíte dveře a, bohudík, je otevřeno. Vběhnete dovnitř, hbitě zastrčíte závoru
a s úlevou se opřeni zády o dveře a se zavřenýma očima soustředíte na vlastní
zrychlený dech a na na poplach bijící srdce. Pomalu otevřete oči a leknutím by
se ve vás krve nedořezal. Přímo před sebou, na dubovém prkně, ač v přítmí
sotva vidíte, rozeznáváte ležící mrtvé tělo. A už se zvenčí ozývá lomoz a ryk,
jako by od vás bylo samo peklo odděleno těžkými dveřmi s petlicí. Náhle
se dveře otřesou hrubým bušením a ozve se známý hlas vašeho společníka.
Vyzývá mrtvého k otevření dveří.

188

223
Popojdete necelých sto metrů na západ až k severovýchodnímu břehu
rybníka. Kousek před vámi jdou dvě dívky, jedna nese sekeru. Doběhnete je
a část cesty je doprovázíte.
Zajímá vás, co plánují dělat u rybníka se sekerou.

43

Dívky velmi dobře poznáváte, jen tu na vás čekaly, že jim s jejich záměrem pomůžete. Chopíte se tedy sekery a vysekáte v ledu otvor.
136

224
Omámeni pachy se společně s mužem vypotácíte z chýše. Váš společník
má v obličeji nezdravou barvu, tušíte, že svůj podíl na tom má jak ovzduší
v chýši, tak hrozná zpráva, kterou se od vědmy dozvěděl. Soucitně mu položíte ruku na rameno. Svěsí hlavu a prsty si pročísne vlasy. Náhle se vymrští a
vyrazí rázným krokem tím směrem, kterým babice tvrdila, že vrba roste.

225
V domku bydlí mladý pár s malým chlapečkem, právě se chystají snídat.
Pootevřeným oknem posloucháte jejich rozhovor. Muži se zřejmě nelíbí tvrdý
spánek, do něhož jeho paní každý večer upadne a z něhož ji ani pláč jejich
dítěte neprobere. Rád by jí nějak pomohl, dá-li se ta nemoc léčit.
Cítíte se provinile, že jste opustili Vodníkovu ženu beze slůvka rozloučení, a tady byste si třeba mohli spravit karmu. Rozhodnete se zaklepat na dveře. 45
Rozhovor posloucháte spíše na půl ucha. Trápí vás výčitky svědomí.
Jak sami se sebou budete moci žít, když jste takto zradili důvěru přítelkyně? Musíte se vrátit zpět. 15

226
Ať hledáte, jak hledáte, vaše startovní obálka bohužel není kompletní.
Kontaktujte na místě přítomné organizátory (to jsou ti nevyspale, ale odhodlaně vyhlížející lidé v tričkách s logem letošního ročníku Matrixu, co vám vydali startovní obálku a tenhle gamebook).

28

227
V bráně pod královninými okny už zase sedí dítě, v rukou drží zlatou
přeslici. Netrvá dlouho, než si jej mladá královna všimne a zatouží mít přeslici
na svém zlatém kolovrátku. Oknem sledujete její matku, jak s dítětem napřed
rozmlouvá, vrací se do zámku a po chvíli opět přichází i s nevelkým balíčkem.
Dítě jej přijme a spěchá s ním směrem k lesu.

197

228
Na ta slova se zbojník napřímí s novým zájmem o vyprávění, a když
vyslechne, jak ze šíleného strachu ďábel úpis bez prodlení vydal, jeho obličej
zesiná, z roztřesených rukou mu vypadne kyj a s mohutným žuchnutím dopadne tam, kde je mezi ohlodanými kostmi jeho obětí psáno, že nápovědní
kód najdete na mostku u zříceniny hradu Nový Hrádek. Ochromen smrtelným strachem z muk doprovázejících jeho věčné zatracení, Záhoř padá před
poutníkem na kolena a žádá jej o smilování. Pohlédnete si s poutníkem do
očí, načež loupežníkovi dáte jedinou radu. Ať činí pokání, ať se modlí za každou svoji oběť a za boží smilování. Zatímco k Záhořovi promlouváte, poutník
zdvihá ze země jeho kyj a jako by to byl proutek, zaráží jej hluboko do země.

88

229
Je to divný zvuk, jaký kolovrátek vydává. Jako by zpíval všechny hříchy
toho dne, kdy mladá královna se svou matkou zabila svou nevlastní sestru.

A nejste sami, komu se to zdá. Mladý král se mračí a vyzývá svou ženu, ať
jen přede dál. A kolovrátek pokračuje o tom, jak se mladá vražedkyně sama
vdala za krále, a tak ho oklamala. Král se mračí ještě víc, poposedne si v židli a
poručí, ať dívka roztočí kolovrátek ještě jednou. Ten tentokrát zazpívá o tom,
jak jeho pravá milá, Dora, přebývá v hlubokém lese v jeskyni.

267

230
Světnička je vybavena prostě a je čistě uklizena. Na jedné straně za oknem dřevěný stůl s židlemi, na druhé straně pečlivě ustlaná postel jako pro
panenku a na protější stěně nad klekátkem obrázek Panny Marie s Jezulátkem. Před ní se zády k vám sklání mladá dívka, rozpuštěné vlasy jí spadají
přes ramena a jejím tělem otřásají vzlyky.

82

231
Vyrazíte společně na jihozápad, přejdete údolí a na protějším svahu vstoupíte do lesa. Chatrč lesní vědmy v něm najdete snadno, určitě jste tam už před
několika hodinami byli.

232
Stojíte sami uprostřed hlubokého lesa, společnost vám dělá jen mlha líně se převalující mezi stromy a ledový vítr ohýbající jejich koruny ze strany
na stranu. Hledíte směrem, kde ještě před okamžikem byla v nočním přítmí
vidět silueta dvojice, již jste doprovázeli.
Už na ně nechcete myslet. Otočíte se a vydáte se směrem, kde tušíte
vesnici. 37
Hryže vás svědomí. Neměli jste dívku nechat samotnou s podivným
mužem, byť tvrdila, že jej zná. Raději je dohoníte a doprovodíte až do
vsi, abyste měli jistotu, že je děvče v pořádku. 198

233
Pobouraná místnost je zalitá slunečním světlem, v kolébce leží bezdeché
tělo děťátka a na podlaze spočívá zvadlá bílá lilie. V tom okamžení zazní fanfára, pán se vrací ze služby. Těší se, až svou paní i dítě sevře v náruči. Na prahu
místnosti se však zhrozí toho, co se v době jeho nepřítomnosti stalo. S výkřikem zoufalství se napřed vrhá k ubohé květině a hned na to ke kolébce, rve
si vlasy z hlavy a naříká na svůj osud. Sami zlomení žalem nad ztrátou zbožnované bytosti klopíte zrak ve strachu z následků vlastní neopatrnosti. Pán,
aniž by si vás všiml, obrátí svůj pohled ke své matce. Veškerý smutek, který
v něm její čin probudil, se přeměnil ve vztek a zlost a pln nenávisti syn svou
matku proklíná.
V poslední době pro vás Lilie byla smyslem života. Dodávala vám
naději, klid a mír v duši. Bez ní nemá nic smysl. Vzdáváte hru. 98
Potřebujete nový smysl života. A možná už správně tušíte, kde ho
najdete. 86
Se skonem Lilie i jejího děťátka vás už na hradě nic nedrží. Vyrazíte
do podhradí v naději, že tam naleznete něco, co tu strašlivou prázdnotu ve vašem srdci zaplní. 51

234
Válka skončila a mladý král se zdráv vrací domů, těší se na svou mladou
ženu. Ta jej ve dveřích vítá a hned se mu chlubí krásným kolovrátkem, který si
koupila, je celý ze zlata. Král pokývá hlavou a ať prý mu na něj zahraje. Mladá
žena zaváhá. Nepředla už takovou dobu, zdali to ještě umí? S uspokojením
sledujete její obavy, s nimiž si sedá za kolovrat a roztáčí jeho kolo.

229

235
Je brzké ráno, právě jako tenkrát, když jste sem přicházeli minule. Poznáváte plot i branku, ale cestička je neumetená a z truhlíků na oknech trčí

jen suchá stébla, mezi nimiž čtete, že nápovědní kód najdete na východní vyhlídkové věži Lahovičky. Branka vrzne, už saháte po klice domovních dveří,
vcházíte dovnitř. Zvuk otvírajících se dveří starou ženu vytrhl z modlitby,
zdvihne k vám svůj zrak a ten se v okamžení naplní překvapením a ihned
poté směsicí úlevy, štěstí a mateřského citu. Její oči se rychle zalévají slzami,
s námahou vstává a roztahuje paže, stále ještě nemohouc uvěřit, že její modlitby byly vyslyšeny. Vaše společnice však stojí ve dveřích poslušna slibu, který dala manželovi, do rozevřené náruče se nehrne. Naději v matčiných očích
vystřídá tázavý pohled, chlad a odtažitost v jednání své dcery nechápe. Pohledem mladou ženu pobídnete, však Vodník tu není a co oči nevidí, to srdce
nebolí. A už se obě objímají, v záplavě slz si jedna přes druhou vylévají svá
tak dlouho osamělostí nemocná srdce.
S dojetím ten výjev znovushledání sledujete a těšíte se z jejich radosti.
15
Obě dvě jsou právě zcela zaměstnány nečekanou přítomností a blízkostí té druhé. To je vaše šance. Opatrně, aby si nevšimly, se vyplížíte
ke dveřím a ven z chalupy. Než se situace uklidní, požádáte o přístřeší u sousedů. 135

236
Vzduch se plní štiplavě jemnou květinovou vůní a lechtá vás v nose. Děti
poznávají matčino dílo, ten mateřský čin je naplňuje nadějí a radostí z její
blízkosti.
Ačkoliv si stále nejste jistí, jestli se vám to nezdá, radujete se spolu
s nimi. 62
Tak pozor, tohle zavání nějakými čáry máry, to tu už jednou bylo.
Zahrávat si s takovými věcmi, to tedy není nic pro vás. A vůbec, je to
tu takové strašidelné, hřbitovy na vás vůbec nepůsobí dobře. Raději
se na podpatku otočíte a pospícháte pryč. 104
O děti je, zdá se, dobře postaráno. Zamáčknete slzu dojetí a tiše se
vzdalujete, nechaje děti v objetí jejich matičky. Jen se za vámi hřbitovní branka se skřípěním zavře, uvidíte po cestě přicházet hezkou
mladou ženu. Zdá se, že pláče. Rozhodnete se ji oslovit. 220

237
Nedlouho po králově odjezdu si všimnete pacholete, které stařec poslal
prodávat do města, jak sedí v bráně pod královninými okny a drží v ruce zlatý
kolovrat. Zvědavost vám nedá, nedaleko od něj se ukryjete do výklenku a
pozorujete, co se bude dít. Macecha vyjde ze zámku a ptá se, kolik kolovrátek
stojí. Na odpověď, že dvě nohy, se tváří překvapeně, přesto se zakrátko vrátí
a předává dítěti balíček. Dítě s ním spěchá k lesu, a když vás míjí, vesele na
vás mrkne.
Máte radost. Tušíte, že stařec vládne kouzelnou mocí a dokáže děvčeti pomoci. Vrátíte se zpět do hradu. 227
Dívka je očividně v dobrých rukách. Než se bude dít něco dalšího,
zajdete se projít do podhradí. 65

238
Sedíte v komoře a posloucháte, jak Vodník na dvoře přechází tam a zpět.
S klekáním se zvuky kroků začnou přibližovat. Napětí v místnosti by se dalo
krájet, Vodníkova žena sedí za stolem a hlavu má odevzdaně složenou v dlaních, zato její matka stojí u dveří se zaťatými zuby a bojovně semknutými rty.
Vodník buší na dveře.
Vyskočíte od stolu a postavíte se po boku starší ženy. Vodník musí
odejít s nepořízenou. 85
Nedá se nic dělat. Vodník odtud sám neodejde. Bude lepší mu vyhovět. 268

239
Napětím ani nedýcháte. Běžíte, ne, letíte dlouhou síní, už zbývají poslední metry, poslední dveře, poslední roh. A tu se ozve spásný dětský smích,
batole tleská ručičkama a volá maminku.

Jste ze shledání dojatí, ale uvědomujete si, že možná není příliš času
a skála se zavře. Popadnete proto matku i s dítětem a vedete je rychle
pryč z jeskyně. 118
Co se prve nepodařilo, může se povést teď. Rychle nabíráte oběma
rukama zlato i stříbro, plníte si kapsy a několik mincí dokonce nacpete i do bot. 12

240
Aniž by se otočila, odpoví vám, že už ví, kde najde odpuštění, kde se své
viny zbaví. To vzbudí váš zájem, přidáte do kroku a ze všech sil se snažíte
s dívkou držet tempo. Proběhnete tak vesnici a začnete stoupat do kopečka.

241
Velmi neochotně žena dítě pokládá zpět na křišťálovou podlahu sálu.
Když však zaboří prsty do ryzího zlata, obava je ta tam a povzbuzena vaším
projevem nabírá mince a hroudy zlata do zástěry, šátku i náruče. Sotva se
zvládnete postavit na nohy, jak jste jím naloženi. Míjíte chlapečka plačícího
na podlaze a volajícího matku.

95

242
Je hluboká noc, jen měsíc čas od času vykoukne zpoza mraků a nasype
trochu svého stříbra na vodní hladinu a mezi záchvěvy větru pročísne noční
scenérii žabí skřehotání. Procházíte se po břehu a plnými doušky polykáte
vlahý až mrazivý jarní vzduch.
Očima nazdařbůh bloudíte po zvlněné vodní hladině, když tu vás
upoutá na protějším břehu u topolů čísi postava. Rozhodnete se zjistit, kdo to je. 218

Znovu se zhluboka nadechnete a vydechnete. Zvláštní, jak vám jde
pára od úst, skoro jako by okolní teplota byla pod bodem mrazu. Tamhle u protějšího břehu, jak se nad vodou sklání vrby, dokonce jako
by byla hladina rybníka pokrytá vrstvou ledu. 34

243
Rozběhnete se kolem její chaloupky směrem ke skále s pokladem. Běžíte
na jihovýchod, nerozhlížíte se nalevo, napravo, jak jste zabráni do vlastních
výčitek svědomí, že jste ubohou matku opustili.

81

244
Muž, který vás volal, je místní pán a šlechtic. Ve svém majestátu sedí na
bujném koni a jako omámený hledí na lilii, která vyrůstá z vřesového pahorku
vedle cesty.

30

245
Když dalšího dne ohlašuje zvon na kostele čas ke mši, zejí kostelní lavice nezvyklou prázdnotou. Vesničané totiž postávají na nedalekém hřbitově,
shromážděni kolem záhadně otevřeného hrobu, a diví se zkrvaveným útržkům svatebních košilí, které pokrývají veškeré kříže hrobů v okolí. Jen někteří z vesničanů mají odvahu pročesávat cestičky mezi hroby, kolem nichž tu a
tam naleznou některou z částí lidského těla. Hostina, která tu proběhla nad
ránem, byla, zdá se, pořádně krvavá.

246
Přibližujete se ke zlatému předmětu a už rozeznáváte, že je to kolovrátek. Jeho kolo se točí, aniž by za ním kdo seděl, a jeho vrčení zní, jako by zpíval písničku. Zpívá o mladém králi, který se zamiloval do krásné, ale chudé
panny a chtěl si ji vzít. Ale její nevlastní matka a sestra ji zabily a sestra pak
zaujala její místo. Milý král byl oklamán, avšak v lese našel její tělo hodný stařeček, lstí vymámil výměnou za zlatý kolovrátek, přeslici a kuželík useknuté
části dívčina těla, spojil je pak dohromady a kouzlem dívku oživil. Kolovrátek
sám pak mladému králi prozradil, jaké lsti se jeho falešná manželka se svou
matkou na něm dopustili, on pak svou milou v lese našel a svatba prý se slaví dodnes. Jak posloucháte jeho zpěv, uvědomíte si, jak vám kručí v břiše i že
z nevelké dálky k vám vítr přináší bujaré veselí. Jdete za zvukem a opravdu.
Kolovrátek nelhal.

26

247
Také dívka už únavou padá a tempu svého druha nestačí. Ohlíží se po ní,
slibuje, že už to není daleko. Muž stále kráčí vpředu, kontroluje, zda jej následujete. Ještě než se obrátí zpět do směru pochodu, ustrne, stojí jako opařený,
jak jeho oči zachytily v mdlém svitu nadcházejícího rozbřesku záblesk světla odraženého od zlatého přívěsku na dívčině hrudníku. Vyzývá ji, ať šperk
zahodí.
Ačkoliv víte, že zlatý křížek na řetízku je po dívčině matce, měla by
svého budoucího muže poslechnout. Však matka již nežije a on bude
dívce průvodcem až do konce jejích dní. 119
To je od něj hezké. Zřejmě má pro svou nevěstu nový a mnohem cennější šperk jako dárek ke svatbě. Tento starý můžete zatím schovat
u sebe. 199
Ne, ten muž je podivný, teď to potvrdil. Ve světle rodícího se dne
mu konečně pořádně vidíte do obličeje a není to tvář zamilovaného
muže. Měli byste i s děvčetem rychle zmizet. 110

248
Hlasem plným hořkosti dívka svou matku proklíná. Ta, ubohá, zoufalstvím ani mluvit nemůže, padá na kolena, tvář zkřivenou strachem a beznadějí. Otočíte se k ní a podepíráte ji, když zvuk pročísne dvojí ženský výkřik.
První osvobozující, doprovázený lomozem padající dřevěné stoličky, druhý
svazující.
Zrovna teď se vám opravdu nechce v tomto světě zůstávat. Raději hru
vzdáte, pojedete se domů vyspat a pak si pro spravení nálady napustíte horkou vanu, půjdete si zasportovat nebo nabančíte pár příšerám
v nějaké počítačové hře. 98
Chcete někam pryč, pryč z tohoto světa plného neštěstí. Chcete tam,
kde budete blíže svému cíli, tam, kde bude cíl na dosah ruky. 86
Pomůžete matce bezvládné tělo její dcery dopravit do chaloupky. Žena kráčí jako ve mdlobách, nehledí napravo nalevo, zato vy si všimnete, že branku vedlejšího stavení opouští podivný neznámý muž v zeleném fraku a cylindru s barevnými pentlemi. 49
Rozhodnete se matce poskytnout útěchu v celém období truchlení.
Pravidelně ji doprovázíte na místní hřbitov, a přitom si všimnete dětí,
které se stejnou pravidelností navštěvují hrob v sousední uličce. 2

249
Ve světnici je příjemně teplo, stěny ozařuje komíhavý svit plamenů v krbu a poklidnou atmosféru nadcházejícího Štědrého večera dotváří zpívání kolovrátků mladých dívek a tiché pochrupování staré ženy v koutě místnosti.
Dívky k vám obrátí své milé úsměvy.
Už dlouho jste se v nějaké společnosti necítili tak příjemně. Zůstanete
a večer strávíte v jejich společnosti. 138
Tak tady vám s Polednicí nikdo nepomůže. S rychlou omluvou vyběhnete zase zpět do chladného zimního dne. 41

250
Dětský pláč neustále sílí, už dokážete identifikovat, z jaké chalupy vychází. Chvilku postáváte na zápraží, než posbíráte odvahu a vezmete za kliku.

44

251
Zimnice otřásá celým vaším tělem a sami nevíte, jestli je to mrazem prosincové noci, anebo strachem či vzrušením z nahlédnutí do vlastní budoucnosti. Bude-li vize dobrá, můžete se těšit na každou další hodinu, každý nový
den. Ale jak byste mohli žít s vědomím neodvratného neštěstí?
Neštěstí může přijít nezávisle na tom, jestli o něm víte, nebo ne. Chcete znát svůj osud. 32
Raději ustoupíte o krok vzad a zakroutíte hlavou. Necháte dívky jejich osudu a sami ten svůj, zatím neznámý, půjdete hledat jinam.
50

252
V tom okamžiku opět cvaknou dveře. Do místnosti vchází muž, zřejmě
otec od rodiny. Rozhlíží se a s rozrušeným výkřikem se vrhá do rohu, kde
si prve hrálo dítě. Přes nábytek tam nevidíte, proto posbíráte všechny síly
a posadíte se, loket opřený o lavici. Na zemi mezi hračkami tam bezvládně
leží dvě těla. Po chvíli matka pohne nohou, otočí hlavu, otevře oči. Pohled
na ležící siluetu jejího děťátka jí dodá další sílu a oba rodiče se v beznadějné
snaze pokoušejí malé tělíčko oživit. Bez úspěchu, dítě je mrtvé.
Na roztřesených nohách a chytaje se nábytku se vypotácíte z chalupy.
Už nemůžete pokračovat. Vzdáváte to. 98
Ani smrt dalšího dítěte vám nezabrání doufat, že se jednou z tohoto
chaotického světa dostanete. 86

Na smutek zdrcených rodičů nad mrtvým tělem jejich milovaného
děťátka se už nemůžete déle dívat. Aniž se ohlédnete, opustíte chalupu a vyrazíte směrem k náměstí. 75

253
Po snídani žena sklízí ze stolu a věnuje se dítěti, zatímco vy se dáte do
hovoru s mužem. Svěří se vám, jak ho manželčina nemoc trápí, že v noci leží
jako bezduchá, že se vždy vymluví na sudbu, ale on že neví, jestli tomu má
věřit.
Navrhnete muži, ať se zajde poradit s vědmou. Náhodou o jedné víte.
Má svůj domek celkem daleko v hlubokém lese, ale rádi mu ukážete
cestu. 231
S manželkou by raději neměl spekulovat. Bude z toho jenom ještě více
trápení. Žijí spolu přece už dva roky v harmonickém vztahu. Poradíte
mu, ať se s vlastní situací smíří. Jiná manželství mají více problémů
a je-li tento jeden jediný, měl by se považovat za šťastného člověka.
117

254
Je brzké ráno, právě jako tenkrát, když jste sem přicházeli minule. Poznáváte plot i branku, ale cestička je neumetená a z truhlíků na oknech trčí
jen suchá stébla, mezi nimiž čtete, že nápovědní kód najdete na zábradlí na
východním konci lávky u Edenu. Branka vrzne, už saháte po klice domovních
dveří, vcházíte dovnitř. Zvuk otvírajících se dveří starou ženu vytrhl z modlitby, zdvihne k vám svůj zrak a ten se v okamžení naplní překvapením a ihned
poté směsicí úlevy, štěstí a mateřského citu. Její oči se rychle zalévají slzami,
s námahou vstává a roztahuje paže, stále ještě nemohouc uvěřit, že její modlitby byly vyslyšeny. Vaše společnice však stojí ve dveřích poslušna slibu, který dala manželovi, do rozevřené náruče se nehrne. Naději v matčiných očích
vystřídá tázavý pohled, chlad a odtažitost v jednání své dcery nechápe. Pohledem mladou ženu pobídnete, však Vodník tu není a co oči nevidí, to srdce
nebolí. A už se obě objímají, v záplavě slz si jedna přes druhou vylévají svá
tak dlouho osamělostí nemocná srdce.

S dojetím ten výjev znovushledání sledujete a těšíte se z jejich radosti.
15
Obě dvě jsou právě zcela zaměstnány nečekanou přítomností a blízkostí té druhé. To je vaše šance. Opatrně, aby si nevšimly, se vyplížíte
ke dveřím a ven z chalupy. Než se situace uklidní, požádáte o přístřeší u sousedů. 135

255
Jakmile za vámi zapadnou dveře, ozve se z místnosti hrozný hřmot.
Obáváte se nejhoršího, neboť si uvědomujete, že náklonnost a cit, které pán
ke své paní chová, nejsou jeho matce po chuti a že jí jsou snacha i vnouče trnem v oku. Rozrazíte dveře a jako by do vás hrom udeřil.

256
Za chůze vezmete od dívky balíček knih a spěcháte dál. Stále více se vám
ale zdá, že váš průvodce měl pravdu. Knihy se opravdu pronesou a cesta
může být ještě daleká. Noc je jasná, pršet nebude, jen je tady odložíte a ráno,
až nebude takový spěch, se pro ně vrátíte nebo někoho pošlete.

71

257
Prohlížíte si mezitím sochu na kříži. Hlavu s trnovou korunou bezvládně padlou na prsa, rozepjaté ruce přibité hřeby do dvou světových stran, na
východ, kam vede cesta spasení, a na západ, kam se ubírají zatracenci.
Poslední slza padne z oka mladého poutníka do trávy pod křížem. Zvedne se z kolenou, napřímí tělo a opět aniž by se s vámi setkal pohledem, vyrazí
ostře na západ. Rychle jej následujete.

258
Přeběhnete dvorek na cestu mezi ploty a rozhlížíte se po okolních chalupách. Hned v protějším stavení se svítí, zkusíte tedy své štěstí tam. Nezdržujete se klepáním a vběhnete přímo do světnice.

249

259
Žena si vaši radu vezme k srdci. Zanedlouho po vaší rozmluvě potká
mladého muže, a ačkoliv od smrti prvního mnoho času neuplynulo, chystá
se nová svatba.

206

260
Od vašeho prvního setkání s mladíkem už uplynul nějaký čas a za dobu,
již jste s ním strávili, se z vás stali dobří přátelé. Vracíte se společně známou
cestou a už se blížíte ke skále, kde jste přežili první ze strašlivých nebezpečí.
Starý dub s dutinou tu stále stojí a v něm ve svém brlohu tak šeredný muž, jak
se na něm všechny jeho hříchy podepsaly. Vyskočí a napřáhne kyj jako tehdy,
ale v zamračeném čele lze číst i překvapení z vašeho návratu a duševní síly,
jež vyzařuje z vašeho společníka, když vypráví o tom, co jste zažili v pekle.

17

261
Děvče se nějakou dobu nejistě zdráhá, ale na vaši přímluvu nakonec
podlehne, vezme sbalený uzlík a vydá se do chladné jarní noci. Kráčíte společně, co vám nohy stačí, ale váš průvodce je stále o skok napřed. Už jste za
humny, vítr se prohání po holé mezi a z vesnice k vám přináší zlověstné psí
vytí.

25

262
Pánova matka se nenechá tak snadno odbýt a po chvilce se jí podaří přesvědčit vás o tom, abyste ženy v místnosti ponechal samotné. Cestou z komnaty si umiňujete, že nebudete pryč déle než pár okamžiků.

255

263
Neodvažujete se přiblížit. Dívka stojí na vratké stoličce, s oprátkou kolem krku a nepřestává mluvit. Byla hloupá, když věřila tomu hochovi, který
za ní chodíval. Zradil ji a ona teď jeho duši nepřeje nic než věčnou bolest. Na
okamžik se odmlčí a sklopí oči. Vytušíte svoji chvíli. Zmíníte její matku, která se o ni s láskou a péčí starala a vychovávala ji. V dívčiných očích se mihne
zlý záblesk a vzápětí je vystřídán opovržením. Není určeno vám, pohled teď
upírá na svoji matku, která se těžce dýchajíc konečně dobrala za vámi na vršek.

264
Ptáte se ho, co to má za pozoruhodnou věc. Nejprve se zdá, že se s vámi
nechce bavit, ale nakonec vám vypráví neuvěřitelný příběh o zdejším králi
a jeho královně přadleně, která spolu se svou ošklivou matkou zabila svou
nevlastní sestru, již si král vyvolil za nevěstu, aby zaujala její místo. Prý jí
vyňala oči a usekla ruce a nohy, které je teď třeba získat zpět. Pachole má
v hlubokém lese dědečka, který taková zranění umí napravit. Nohy už se mu
podařilo sehnat, zbývá ještě to ostatní. Rozhodnete se dát se na zámku do
služby a bude-li dítko potřebovat pomoc, tak mu ji poskytnout.

227

265
Žena vám cestou povídá o svých viděních. Líčí vám příběh, v němž poznáte legendu o Přemyslovi Oráči. Překvapuje vás optimismus ženiných slov,

podle kterých se kdysi zetlelé lískové větve znovu zazelenají a ponesou plody.
Cítíte, jak se s každým krokem této skvělé budoucnosti přibližujete, zatímco
zmar a bídu necháváte za svými zády.
Stiskněte ženinu paži o trochu silněji a zlehka přidáte do kroku.

183

Nedávný zážitek u jezera vás dobře naučil, že není dobré vědět, co
nám budoucnost chystá. Kdybyste pokračovali, udělali byste znovu
tu samou chybu a to by určitě nedopadlo dobře. Jistější bude hru
vzdát. 98

266
Když doběhnete do jejich stavení, muž klečí u postele, kam nebožku uložili, v dlaních svírá její bezvládnou ruku a horké slzy mu stékají po tvářích
zarostlých mladým strništěm. Vedle postele v kolébce pláče batole, vztahuje
ručky k rodičům, nechápajíc, proč ho ani jeden nepochová. Náhle se vdovec
vztyčí, spolkne poslední vzlyky a nehledě na dítě vyběhne z chalupy. Následujete ho až k pokácené vrbě a ozvěna kroků jako by volala, že nápovědní
kód najdete na stromě na ostrově v rybníku Slunečnice.

156

267
Král s hrůzou pohlíží na svoji falešnou choť i její šerednou matku a jejich
provinilé obličeje potvrzují ty nejhorší obavy. Stejně jako on na nic nečekáte
a vedete jej k jeskyni, kam jste mrtvou dívku uložili. Dora vám vyjde vstříc,
zdravá a ještě krásnější, než byla dříve, šťastná, že se opět shledává se svou
láskou. Jen o stařečkovi ani dítku nic neví, není po nich vidu ani slechu. Král
si svou krásnou hodnou nevěstu veze na zámek a brzy se slaví veselá svatba,
ještě bohatší a honosnější, než byla ta první. Jen nevěstina macecha a sestra
na ní chybí. Dostalo se jim stejné odplaty, jak se prve samy k Doře zachovaly.

268
Mladá žena se rozloučení s matkou brání jen chabě, dobře totiž ví, že
v opačném případě by situace mohla skončit tragicky. Navzdory pláči a zoufalému křiku její matky otevíráte dveře od komory a spolu s Vodníkem odvádíte mladou ženu směrem k molu za jejím synem.

153

269
Opravdu si myslíte, že dívka poslechne spíše vaše rady, než volání vymodleného přítele? To asi těžko. Nevyužít šance, již jí Panna Marie nabídla,
by přece bylo vyložené rouhání. A tak, zatímco se dívka balí na cestu, vám
poděkuje za dobré rady a nesmlouvavě ukáže na dveře vedoucí ven z domu.

187

270
Když sbíháte po stráni k chaloupce, myšlenky vám volně běží hlavou.
Máte ze sebe dobrý pocit. Pomohli jste ženě z nouze. Již brzy bude moci to
své prosté obydlí opustit a žít si jako bohatá paní. Ona i její chlapeček.

271
Je to tu úplně stejné jako tenkrát, když se stala ta tragická událost, kdy
vaše přítelkyně ve skále ztratila svého synáčka. V cestě postavená skála s tmavou jeskyní, v níž se na konci dlouhé chodby stříbrně a zlatě leskne. Ta vzpomínka vás spolu s výčitkami svědomí bodá u srdce.
Před několika okamžiky jste se zachovali jako zbabělci, když jste matku do skály nechali běžet samotnou. Ale to se dá ještě napravit. Naděje, že dítě uvnitř najdete živé, vám dodává odvahu a vy se vydáváte
do jeskyně. 239

S překvapením si uvědomíte, že je vlastně opět Velký pátek a že historie se asi opakuje. Matku dítěte jste už celkem dlouho neviděli, jakou
by měla radost, kdybyste jí dítko vrátili? 54
Kdepak. Dovnitř vás nikdo nedostane ani za celý poklad. To se raději
vrátíte za poutníkem prozkoumávat vykotlaný dub. 72

272
Je brzké ráno, právě jako tenkrát, když jste sem přicházeli minule. Poznáváte plot i branku, ale cestička je neumetená a z truhlíků na oknech trčí jen
suchá stébla, mezi nimiž čtete, že nápovědní kód najdete v půlce lávky Vesteckého rybníka. Branka vrzne, už saháte po klice domovních dveří, vcházíte dovnitř. Zvuk otvírajících se dveří starou ženu vytrhl z modlitby, zdvihne
k vám svůj zrak a ten se v okamžení naplní překvapením a ihned poté směsicí úlevy, štěstí a mateřského citu. Její oči se rychle zalévají slzami, s námahou vstává a roztahuje paže, stále ještě nemohouc uvěřit, že její modlitby byly vyslyšeny. Vaše společnice však stojí ve dveřích poslušna slibu, který dala
manželovi, do rozevřené náruče se nehrne. Naději v matčiných očích vystřídá tázavý pohled, chlad a odtažitost v jednání své dcery nechápe. Pohledem
mladou ženu pobídnete, však Vodník tu není a co oči nevidí, to srdce nebolí.
A už se obě objímají, v záplavě slz si jedna přes druhou vylévají svá tak dlouho osamělostí nemocná srdce.
S dojetím ten výjev znovushledání sledujete a těšíte se z jejich radosti.
15
Obě dvě jsou právě zcela zaměstnány nečekanou přítomností a blízkostí té druhé. To je vaše šance. Opatrně, aby si nevšimly, se vyplížíte
ke dveřím a ven z chalupy. Než se situace uklidní, požádáte o přístřeší u sousedů. 135

273
Výhled je vskutku nádherný, viďte? Nikdo vám nemůže zazlívat, že se
jej nedokážete nabažit až do doby, kdy prodlužující se stíny stromů skryjí vše,
co by vám bývalo pomohlo v posunu.

Škoda? Ne tak docela. Zásob a teplého vybavení s sebou máte dost na to,
abyste pohledem na Vltavu strávili celou noc – a to je přece vaše tolik oblíbená
činnost.

274
Sledujete dvě holubice, které se v tom okamžení posadí na na větev dubu, naposledy na vás pohlédnou a pak se rozletí vzhůru k nebi.
Oddychnete si, zase jednou vše dobře dopadlo, a ačkoliv příběh skončil smrtí, život nebyl marný. A něco podobného teď čeká vás. Vaše
snažení, ač dosud nebylo marné, končí kapitulací. 98
Hříšný život byl pokáním vykoupen a to vás naplňuje nadějí, že také
pro vás je připraveno odpuštění a vize lepšího konce. 86
S duší volnou jako pták scházíte ze skalnatého vršku, připraveni se
o svou naději s kýmkoliv podělit. Potkáváte ženu, její krok je krokem
odsouzence na popravu a její tvář nese znaky nedávného trvalého
pláče. Rozhodnete se vzít ji na procházku k vodě, aby se trochu rozveselila. 105

275
Hlavně ale nezapomeňte včas vyrazit na start. Ten se nachází na břehu
Vltavy severovýchodně od zastávky Dostihová a měli byste tam být s dostatečným předstihem, než se pustíte do plnění startovní aktivity, na kterou se
už jistě hrozně těšíte. Až se čas nachýlí, vyrazte tam.

67

276
Doběhnete ženy a mlčky je doprovodíte do města. Změny vašeho chování si ani nevšimnou, jak jsou zabrané do plánování, jaké drahé věci si nakoupí. Král vás na zámku přivítá, šťastný ze shledání se svou nevěstou. Jak

rádi byste svému příteli vše řekli, ale pamatujete na starcova slova a chováte
se, jako by se nic nestalo. Po hlučné a veselé svatbě však přijde nemilá zpráva.
Pán musí do války. Loučí se se svou ženou, klade jí na srdce, ať pilně přede,
a vám, ať mu na ni dáváte pozor.

277
Jste paralyzovaní hrůzou, stojíte v rohu světnice u kamen a celý výjev
nevěřícně sledujete. Matka křečovitě svírá své dítě, tiskne je na prsa, k smrti
vyděšená, jak se Polednice šine světnicí blíž a blíž. Hrůzou si ani nevšimne, že
pláč děťátka slábne a napětí v jeho končetinách povoluje. Chcete mu přijít na
pomoc, ale nohy vás neposlechnou a v pádu se uhodíte do hlavy. Vše kolem
černá a než upadnete do bezvědomí, pláč dítěte utichne docela.
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