
Setkání se Smrtí a bůhví čím 

 

Stalo se to na podzim. Bylo sychravo, ale kupodivu velmi teplo. Miloval jsem déšť, ale i 

duhu, která občas vznikla. To mi připomíná, ţe na konci duhy je zakopaný hrnec zlata. Kdyţ 

jsem byl malý, vydal jsem se ho hledat. Ale nikdy jsem ho nenašel. Můj starší bratr mi jednou 

pomáhal hledat, sám nachystal hrnec plný zlatých čokoládových penízků na určité místo 

v parku a pak mě tam dovedl, já byl vţdy nadšený, i kdyţ jsem to jen hrál, bratr byl vţdy 

spokojený, jak se mu to povedlo.  

Od té doby jsem hodně vyrostl. Není mi šest, ale šestnáct. A vyrostl jsem do krásy, jen co se 

dá říct. Miluju stále vůni podzimu, je to jedinečné aróma. Dívky mě vţdy obdivovaly, ale jen 

zdálky. Jelikoţ jednou jsem zbil a porazil šéfa gangu, a teď se mě všichni bojí. Ano, jsem 

silnější neţ spousta kluků, nikdo si na mě nevyskakuje, ale chybí mi přátelé. Ţádné nemám. 

Kaţdý den začínám tím, ţe se probudím ze zlého snu. Jsem zpocený a vyděšený. Jo přesně, 

nejsilnější kluk na škole a kaţdé ráno brečím do polštáře. Tuto stránku mě nikdo nezná. 

Vyčistit si zuby, nasnídat se a procházka mým dětským parkem je kaţdodenní rutina. Jako 

vţdy jsem přišel dříve do školy neţ ostatní. Ach jo! Je to smutné, ţe nemám na koho čekat, 

pozdravit ho a jít na stejnou hodinu. Ale co. Tento den mi přijde jiný. Je jiný neţ jakýkoliv, co 

proţívám kaţdý den. Ale nevím, nevím, co to je. Moţná jen cítím, ţe se budu muset zase 

prokousávat dalším přepadovým testem, co si náš učitel latiny vymyslí. Aby bylo jasno, mně 

latina nikdy nešla. Jsem dobrý v tělocviku, matematice a ve výtvarce. Jo, je to zvláštní, ţe já 

takový silák a malování? Nehodí se to ke mně, ale mě to zvláštním způsobem uklidňuje. Je to 

jako protiklad mé síly.  

Dnes všichni mluví jen o tom samém. Do naší školy přišla nová dívka, prý je milá, chytrá  a 

tichá, ale k jejímu vzhledu to nesedí. Má dlouhé rovné blond vlasy, modrošedé oči, postavu 

dobrou, ale její oblečení je, podle „fitnesek“ naší školy, příšerné. Mně to tak hrozné 

nepřipadá. Nosí, zdá se, jen černé oblečení, ale to není nic zvláštního. Avšak její vzhled a 

výraz ve tváři není to, co mě na ní zaujalo. Bylo to to, ţe hned jak vcházela do školy, podívala 

se na mě, pozdravila a usmála se, jako bych byl jen člověk a ne ten šílenec, co mlátí lidi na 

potkání  - podle některých lidí ve škole. Líbila se mi uţ jen tím, ţe se nezdravila se Serene a 

jejími hloupými přítelkyněmi. Ty se kolem ní stále motaly, ale ona nevypadala, ţe by z toho 

byla nadšená. Tvářila se na ně, jako by byly zkyslý jogurt, který někdo nechal dlouho na 

slunci.  

Po čtyřech dnech sledování, jak jí neustále obskakovaly a toho jak se na mě dívala, jsem jich 

uţ měl tak akorát dost. Hned po hodině matematiky jsem ji šel hledat. Samozřejmě to nebylo 

nic těţkého, jelikoţ se kolem ní točily „fitnesky“ jako obří roj much. Ona se na ně dívala, jako 

by jim nevěřila ani nos mezi očima. A já se jí nedivil. Stoupl jsem si kousek od nich a 

zaposlouchal se. Serene se s ní bavila a snaţila se jí přemluvit, aby se přidala k její skupině, 

ale ţe by jí musely změnit oblečení, coţ by prý nebyl problém. A ostatní její stoupenkyně do 

toho štěbetaly, ţe by jí učesaly vlasy, moţná růţový prouţek sem a tam a kdesi cosi. Ona se 

tvářila, ţe se za chvíli pozvrací. A i já toho uţ měl dost. Rychlým krokem jsem se k nim 

přesunul a zasáhl: „To si děláte srandu, růţový prouţek? Copak nevidíte, ţe jste jí na obtíţ? 

Nechte ji být!“ Ony se na mě dívaly jako na zjevení i Serene vypadala překvapeně, coţ je u ní 

neobvyklé, ale rychle se probrala a zabodovala. ,,Srandu? Ty se s ní snad bavíš? Ani jednou 

jsi s ní nemluvil! Nebo se ti líbí?" Jejímu zkoumavému pohledu neušlo, jak mi u oka přeskočil 

nerv a já se za to proklínal. ,,Je to pravda. Ona se ti líbí! Tak to se není čemu divit, ţe holky?“ 

a mrkla na mě. Ale to jsem neviděl, jelikoţ jsem celou dobu pozoroval její tvář. Netvářila se 

překvapeně, spíš něco jako - tak si mě teda všiml. Sereniny kamarádky se jen pohihňávaly a 

mně docházely nervy. Serene se na mě dívala a šklebila se jako nějaká příšera. A ona na mě 

koukala, jako by čekala, co udělám. A já udělal jednoduché řešení. Vzal jsem ji za ruku a 

vytáhl ze školy, pryč z parkoviště, daleko od Serene i všeho zla, co znám. Došli jsme aţ do 



parku mého dětství. Já se posadil do záře slunečního svitu na trávu a ona na zahnutý kmen 

stromu, myslím, ţe to byla lípa. Ale to mi bylo úplně jedno, hlavní byla ona. Chtěl jsem vidět 

její oči, ale měla je zavřené, coţ mě překvapilo. Přesunul jsem se k ní. ,,Ty jsi naštvaná, viď? 

Hej, promiň, ale já uţ je nemohl vydrţet. Nesnáším je a ony zase mě. Určitě jsem ti zničil 

reputaci ve škole, Serene je hrozná drbna a její přítelkyně jsou ještě horší. Asi jsem fakt debil, 

neměl jsem se do toho pouštět, ale víš já … já tě mám rád a … a nechtěl jsem, aby ses 

změnila, jakýmkoliv způsobem. Ať uţ fyzicky nebo povahově. A ty … Došlo mi, ţe … " Ona 

se na mě zase dívala tím svým zvláštním způsobem. Bylo to něco jako obdivné tiché díky. Její 

oči mě zastavily, nedokázal jsem dělat nic jiného, neţ se dívat. Byly tak nádherně modré jako 

zamračené nebe a v nich byly šedé šupinky. Byly úţasné. A pak mě napadlo. Já nevím, jak se 

jmenuje. Jako by mi četla myšlenky, odpověděla: „Lily, jmenuji se Lily. To je zkrácenina 

Liliany. A mimochodem. Hm … a jak se jmenuješ, … ty?“ Její hlas byl nádherný, lehký jako 

vánek a zvonivý jako tisíce malinkatých zvonečků. „Alexander. Ale můţeš mi říkat Alexi.“ 

Pokrčil jsem rameny, jako by to bylo něco přirozeného. Čekal jsem, ţe řekne něco jako: Hm 

… to je divné jméno, nebo Co to je za příšerné jméno? Coţ mi kdysi řekla Serene. To bylo 

v době, kdy jsem s ní chodil. Ale místo toho řekla jen: „Alexi, já tě mám taky ráda. Vlastně 

ani nevím, jak moc. Ale něco bys o mně měl vědět,  neţ půjdeme dál. Já … já nejsem úplně 

normální. Asi nevíš, kdo jsou mí rodiče?“  Já jen vrtěl hlavou. „To je normální. Já vím, ţe … 

ţe to bude znít jako z nějakého hororu, ale moje matka je vodní rusalka a můj otec ohnivý 

démon. Oba jsou moc fajn, ale …“ Zmlkla. Já nevěděl, co říct. Vodní rusalka a ohnivý 

démon? Co to plácá? Ale kdyţ jsem se nad tím tak zamyslel, nepřišlo mi to nijak divné, spíš 

zvláštní. Jediné co ze mě vypadlo, bylo:  „A co jsi teda ty?“ Ona se jen  červenala. „No to 

vlastně nikdo neví. Ani já, ani nikdo jiný. Ale mám zvláštní schopnosti. A já se o tebe bojím, 

protoţe … no, já … „ Nedořekla to, protoţe já uţ nechtěl slyšet nic, jen ticho a její dech. 

Objal jsem ji a zabořil obličej do jejích měkkých hebkých vlasů. Voněla jako spálené dříví a 

mořská voda. Pevně mě objímala, jako by se o mě bála. A já jí svíral se stejnou ráţí. Byli jsme 

tak zamotaní dlouho, ale pak jsem uslyšel lehký šum, jako kdyţ něco projíţdí listím. Lily to 

nejspíš uslyšela také, protoţe ztuhla. Vymotali jsme se a rozhlédli po okolí. Z temnější části 

parku vystupovala postava, byla dobře stavěná a podle všeho krásná. Jak se pomalu 

přibliţovala, začalo mi připadat podezřelé, ţe se dívá na nás. Čím blíţ byla, tím jsem byl 

nervóznější a vzteklejší. Při posledních pár metrech jsem ji poznal. Byla to Serene. Ale 

neměla na sobě svou obvyklou róbu, místo růţových krátkých šatů a  podpatků měla  černý 

dlouhý kabát s kapucí a bojové boty s ocelovou špičkou. V ruce nesla kosu a mně začalo 

docházet, kdo Serene je. Šklebila se svým obvykle vypadajícím způsobem. Lily se postavila 

přede mě a stála tedy mezi Serene a mnou. Neboj se. Uslyšel jsem v hlavě. Ona je Smrt. Já 

vidím plameny duše. A ten tvůj je velmi, velmi slabý. Protože jsi dlouho s ní byl v kontaktu. 

Každý den jsem ho pozorovala a on, Alexi, zhasíná. Je mi to moc líto. Ale já tě miluji a ty to 

přežiješ. Ať se stane cokoliv. Nezapomeň na to. Pokaždé se pro tebe vrátím. Já byl vyklepaný 

jen tím, ţe jsem slyšel Liliin hlas v hlavě. Ale ze Serene jsem byl vyklepaný více. Ona mě 

celou dobu sledovala líným pohledem a pevně svírala kosu. A pak promluvila:  „Ale, ale. 

Není to můj Alex? Brzy budeš můj navţdy. A co ty?“  Ukázala na Lily. „Ty tu nemáš, co 

dělat. Toto je moje oblast a tedy i on je můj. Uvidíš.“ Serene se rozpřahovala kosou a já se bál  

čím dál víc. Neboj se. Miluji tě. Vrátím se pro tebe. Jen musíš čekat. A teď budeš utíkat. Uteč! 

Zatím hodně štěstí. A pak jsem uţ jen slyšel šust kosy, jak letí vzduchem a po vteřině, která 

mi přišla delší neţ celý ţivot, jsem ji i ucítil. První, co mi blesklo hlavou, bylo: Uteč a rychlá 

bolest a pak uţ jsem jen slyšel Serenin smích.  

Představoval jsem si Liliin obličej, její oči a slova. Ať se stane cokoliv. Nezapomeň na to. 

Pokaždé se pro tebe vrátím.  

 

 


