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 „Davide!" slyšela jsem v opakující se ozvěně, jak moc je můj hlas zoufalý...  

Byla jsem sama uprostřed noci v lese. Nebylo to nic hrozného, hlídku na našem území mám 

skoro každý den, ale území Gertánie bylo pro všechny rody zapovězené. Ani nevím, proč 

jsme sem chodili, možná to byla touha po dobrodružství nebo jsme jen chtěli být chvíli sami a 

pověrám, které nám říkávaly naše babičky, jsme nevěřili. No, pověrám, ony to pověry nebyly. 

 ... Při zvuku válečného dunění bubnů jsme věděli, že je zle, a začali jsme utíkat. Ani 

nevím, kdy se naše cesty rozdělily, ale když už jsem neslyšela hluk skládající se z basových 

zvuků bubnů, nesouvislých bojových výkřiků a praskání suchých listů i malých větviček při 

každém jejich kroku, věděla jsem, že se můžu zastavit a pokusit se zorientovat v terénu. 

Hledala jsem mraveniště nebo jsem v dálce hledala velký kámen...  

 Z jedné strany jsem byla kryta velkým stromem, z boku mě krylo křoví. Kdyby tohle 

viděl táta, nikdy by mě nepustil ven bez doprovodu jednoho z mých bratrů. Měla jsem 

Davida, ale nesměl to vědět, nikdo to nesměl vědět. Už od mala mě učil, že dobrý úkryt je 

základ přežití. Při vzpomínce na tátu mi bylo smutno.  

 Najednou jsem uslyšela blížící se kroky. Sama sebe jsem povzbuzovala:  

„Takhle neskončíš, nenecháš se nakazit, máš pro co nebo spíš pro koho tohle přežít."  

Stála jsem pevně nohama na zemi a byla připravena na jakékoli nebezpečí, moje záda se 

opírala o strom a já plánovala, kdy bude nejlepší udělat výpad, abych nad přicházejícím 

vyzrála nejen rozumem, ale i silou. S každým dalším zapraskáním listů a větviček ten tichý 

hlas ve mně sílil a já měla nepříjemný pocit.  

 Teď. Jedním rychlým krokem jsem se vymrštila ze zdánlivě bezpečného „úkrytu“  

za stromem. Přede mnou stál David. Když mě uviděl, na jeho tváři se objevil široký úsměv, 

který jsem už dobře znala. Měl něco za lubem. Doufala jsem, že to nějak souvisí s naším 

útěkem. Najednou jsem si všimla, že má krvavý rukáv.  

„Co se ti stalo?“ Neodpověděl, jen na mě upřeně zíral svýma očima.  

 Nevěděla jsem co říct. David se začal pomalými kroky blížit ke mně. Já stála na místě 

a čekala, co přijde. Zastavil se sotva půl metru daleko a začal si vyhrnovat rukáv na zraněné 

ruce. Vzal nůž a znovu si svou ránu prořízl a tím ji otevřel. Z rány začala téct krev. Zvedl 

ruku ke svému obličeji a upřeně se díval na rudé kapky padající na zem.  

„Víš,“ řekl až mrazivě klidným hlasem, „nikdy bych ti neublížil, ale teď je to moje 

povinnost.“ Než jsem si stačila uvědomit, co říká, chytl mě za hrst vlasů a svou krvácející 

ruku mi vrazil do úst. Jakmile jsem na jazyku ucítila hořkou pachuť krve, došlo mi to. Je 

nakažený a já už teď taky. Bylo to to poslední, co jsem si uvědomila, než jsem nad sebou 

ztratila kontrolu a upadla do bezvědomí. 

Lesem se rozléhal pronikavý tón sirény. Právě siréna mě probudila. Nevěřila jsem, že 

ji někdy budu potřebovat, ale bylo jasné, že všichni už vědí, že jsem za hranicí. Rychle jsem 

se zvedla na nohy a začala utíkat. Snad ještě není pozdě. Blesklo mi hlavou, což donutilo mé 

nohy k daleko rychlejším pohybům. Musím se tam dostat co nejrychleji, pokud možno během 

pár minut. Do té doby už to možná nebudu já. Proces už dávno začal, přeměna se zdá být 

nevyhnutelná. Je to jenom otázka vteřin, kdy nad sebou ztratím kontrolu docela… 

 Před sebou nevidím nic jiného než temnotu, občas nějaká rozmazaná skvrna, která je 

ve skutečnosti stromem. Cítím, jak se mi každou vteřinou zhoršuje zrak. Nakazila jsem se, je 

mi to jasné. Jen zázrakem se vidím mezi živými, ale vím, že tento stav nevydrží dlouho. Ta 

věc mi leze na mozek…  



„Mysli na rodinu, teď tu někde běhá a hledá tě,“ pokouším se sama sobě dodat trochu odvahy. 

Víc v tuto chvíli udělat nemůžu. 

 „Dostanu se z toho, ale musím za každou cenu zůstat normální! Možná je to způsob, 

jak mohu přežít. Kdybych si jenom dokázala vzpomenout, kudy vede cesta zpátky k nám!“ 

Běžím dál bez ohledu na to, že se ve skutečnosti vlastně přibližuji do nitra Gertánie. Nevím, 

kam běžím, orientaci jsem ztratila už dávno. Jedinou nadějí je řídit se sirénou a hledat směr 

podle ní. Spoléhat se na vlastní smysly ztrácející se v hlubinách temnoty, které mě pohlcují 

zevnitř, zatímco se marně snažím o útěk, je až příliš nebezpečné. 

 V hlavě mi stále hučí ona siréna a slabý hlas naděje, že se z toho dostanu. Ve vzduchu 

je kromě chladu cítit napětí, atmosféra nepopsatelného strachu a nejistoty. Komu vděčím za 

to, že jsem své smysly ještě neztratila docela? Je obdivuhodné, že po tom všem ještě dokážu 

přemýšlet na téhle úrovni. 

 Myšlenkami jsem zahájila vnitřní defenzívu proti nátlaku hrnoucímu se na mě ze 

všech stran. Temnota si hledá cestu k mému podvědomí! Ničí mě a můj odpor je k ničemu. 

Nezabírá to, jen stále oddaluji nevyhnutelné. 

 Už cítím, jak mi tělo vypovídá službu, klepu se ve smrtelné úzkosti, už ani necítím sílu 

v nohou, které se mi podlamují v kolenou, a já předpovídám příchod brzkého pádu. Siréna mi 

stále tlumeně proniká skrze hlavu, ztrácí se jako rozpouštějící se zmrzlina v horkém letním 

odpoledni. Už začínám myslet na blbosti, snad abych se ujistila, že stále ještě můžu svobodně 

přemýšlet.  

„Nikdy, nikdy jsem neměla chodit za hranici!  Musím, musím zůstat normální!“  

Ale přeměna jde moc rychle, zapomínám. Vzpomínky jsou nenávratně ztracené v temnotě. 

„Musím zůstat normální! Jmenuji se Cassie, Cassie… Ach! Už si nepamatuji ani své vlastní 

jméno! Kdo jsem…? Co tady dělám? Dokážu se vrátit včas zpátky? Stihnu to?“ 

 Objevují se halucinace. Zakrývají mi výhled a působí na mě tak silně, že jen těžko 

odlišuji to, co je pravda a co lež. I přes všechno snažení začínám malátnět, má mysl se 

vyprazdňuje. Nahrazuje ji prázdno, tma a ticho. Moje duše nevydrží další alternativní reality, 

už tak je dost zničená. Mihla jsem se mezi stromy. Srdce mi div neexploduje, tep kolísá nad 

kritickou hranicí. Marně se snažím do plic nahnat další chladný vzduch. Stahují se do sebe. 

Dělá to ta nemoc, jenže netuším, co ji způsobuje a ani jestli půjde vyléčit. Právě se ocitám na 

bodě mezi životem a smrtí, vskutku deprimující skutečnost. 

Konečně jsem doběhla na místo, které jsem považovala za správné, to jediné jsem si 

dokázala uchovat v paměti. Sirénu slyším stále méně hlasitě, oproti tomu mi v uších začalo 

hučet.  

„Kde jste!?“zavolala jsem na pokraji psychického kolapsu. Nic, žádná odpověď. Jen 

skučící vítr ochlazující moje rozpálené čelo. 

 „Kde jste!!!??“ vykřikla jsem znova svou otázku z plných plic i přesto, že neočekávám 

odpověď. Vyčerpáním padám na kolena. Vidím v dálce rozmazanou postavu nebo dvě? 

 Nevydržím to vypětí a můj obličej se zabořil do země. Někdo mě zvedá a utíká se 

mnou v náručí jako o závod. Nikdy bych netušila, kolik práce mi dá otevřít oči.  

 „TATI?“ 

  Neslyším už nic, všechny svaly povolily a hlava mi upadá do bezvědomí.  

 


