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PROLOG

Na světě, tom hořkosladkém místě, existuje mnoho věcí, které musí každý člověk dělat, aby přežil. Musí jíst.
Musí dýchat. Musí pít. A musí lhát. Opravdu musí? Proč vlastně lžeme? Jaký to má smysl? Proč se člověk
snaží ohýbat realitu tak jak je to souzeno jen Bohu? A proč se jim to občas podaří?
„Přál bych si vyletět ven,“ zamumlal drobný chlapec. Měl modré oči jako oblaka a vlasy zlaté jako
cherubové. A oblaka byla také to, na co se chlapec díval. Malým otvorem ve zdi sledoval ptáka
poletujícího po obloze. Byl svobodný. Nikdo mu nemohl říkat co má dělat. Nikdo mu nemohl lhát. Byl
svobodný.
„Levi!“ ozval se mužský hlas.
„Levi, mazej zpátky do postele. Musíš odpočívat. No tak,“
Malý chlapec jménem Levi se otočil na svého bratra. To on ho volal.
„Slyšels? Prosím Levi, prosím.“
Jeho bratr byl o mnoho let starší. Hnědé, kudrnaté vlasy a urostlá postava mu byly vlastní. A oči.
Vybledle modré jako ty Leviho. Tedy jedno bylo jako ty Leviho. Druhé oko měl o poznání tmavší.
Kaštanové až téměř černé. Dívat se mu do očí, bylo jako sledovat rozpolcenou krajinu, jako poušť a
oázu zároveň.
Levi si povzdechl a neochotně slezl z prázdného kufru, na který vyšplhal, aby dosáhl na otvor ve zdi.
Bratr ho chytil do náruče a vyzdvihl na vrch trojpatrové palandy. Jméno Leviho bratra bylo Jób.
„Je ti lépe?“ otázal se Jób s laskavým výrazem ve tváři.
Levi neodpovídal, jen mlčky zíral do stropu. Jako by přemýšlel nad něčím velmi důležitým. Či si tam
něco prohlížel.
„Levi?“
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Levi sebou trhnul.
„Promiň, co jsi říkal prosím?“ vydal ze sebe slabým hláskem.
„Jestli je ti lépe, Levi.“
Levi chvilku opět hleděl před sebe než odpověděl.
„Možná trošku.“
Jób se zamračil. Jeho bráška byl bledší než stěny okolo.
„Zkus usnout,“ usmál se na něj, „uvidíš, že ti to pomůže.“
„Nechci,“ zamračil se Levi.
„Proč ne?“
„Bojím se spát.“
Jób si povzdechl. Věděl o čem jeho bráška mluví.
„Zase ty sny? Ty o tom pánovi v bílém?“
„Nejen o něm,“
„Ty o těch hlíněných tvářích ve zdech pevnosti?“
Levi přikývl.
„Ach malý Levi,“ povzdechl si Jób a pohladil svého brášku po tváři.
„Musíš odpočívat,“dodal.
„To nejde, vážně,“ odvětil Levi. Blankytné oči mu začaly slzet.
„Tak víš co?“ usmál se Jób, když dostal nápad.
„Co?“
„Až usneš, budu tam s tebou. Tam ve snu,“
„Vážně?“
„Jo. Budu tam s tebou a nic se ti nestane. A jestli se objeví ty hlíněné obličeje, tak ti takhle zakryju oči,
abys nic neviděl,“ řekl Jób a s těmi slovy si zakryl tvář zašedlýma rukama.
„Vážně?“
„Jo.“
„Tak jo,“ vysoukal ze sebe Levi a lehce se usmál. Za chvilku už tiše oddechoval, ponořen do dětských,
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nevinných snů. Aspoň to si Jób myslel. Starší bratr se otočil. Byl rád, že ho nakonec přemluvil ke
spánku. Jeho milovaný Levi byl těžce nemocný. Něco chytil, asi jednu z epidemií co se tu šířila. Tady v
tom předpeklí, známém jako Terezínské gheto. Prohrábl si špinavé vlasy a nasál těžký, vydýchaný
vzduch. Tady ho bylo plno. Stejně jako lidí, mačkajících se na sebe na trojpatrových palandách.
Mačkajících se na sebe tak, že vši a štěnice lezly z jednoho na druhého bez jakýchkoliv potíží. Tak, že
jste se v posteli nemohli natočit žádným směrem bez toho, abyste cítili dech někoho jiného na své tváři.
Takové to tu bylo. Bledé, chmurné, bezbarvé.
„Jsem rád, že se mu podařilo usnout,“ ozvalo se odkudsi z rohu.
Jób se za hlasem otočil. Na zemi, v jediném koutku místnosti, kam svítil paprsek světla někdo seděl.
Muž. Hrbil se nad zažĺoutlým kouskem papíru s drobounkou tužkou v ruce. Kreslil.
„Jo, já také,“ usmál se Jób a posadil se naproti malujícímu muži. Sledoval jeho ladné přírozené
pohyby, jak tancují po papíře obratněji než baletka na jevišti. Než ryba ve vodě, než pták v oblacích.
„Je to dobrý chlapec, moc dobrý. Možná až příliš dobrý.“
„Co tím myslíš?“
Malíř zvedl hlavu.
„Tohle není dobré místo.“
Chvíli bylo ticho. Místnost prolínaly jen zvuky škrábání tužky po papíře. Všichni ostatní na lůžkách
překvapivě spali. Bylo s podivem, jak se jim to podařilo. Většinou tu nebylo jednoduché usnout. Dnes
ale, v tuhle noc, jako by se všichni naráz ponořili do jednoho velkého nektarově sladkého snu.
„Co to tam sledoval?“ protnul ticho malíř.
„Ptáka, myslím,“ odvětil Jób.
„ V tuhle hodinu?“ povytáhl malíř obočí.
„Myslím, že to byl orel.“
Malíř se na chvilku zastavil a cosi na papír přimaloval. Jób se pokusil podívat, co to vlastně kreslí, ale
přes jeho vrásčitou ruku nic neviděl. Spokojil se tedy s mírumilovnými zvuky tužky klouzající po
papíře. Bylo zvláštní, jak nadpozemsky pokojně mu ten zvuk zněl. Tady byly takové zvuky vzácné.
„Zítra budu potřebovat tvou pomoc,“
„Mou pomoc?“ zopakoval po malíři Jób.
„Ano. Krása chtěl, abychom zkusili namalovat malé letáčky.“
Jób se zamračil.
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„Letáčky? Není to trochu riskantní malovat letáčky?“
„Není to o nic méně riskantní, než vytvářet vstupenky.“
„Co když na to přijdou? Něco takového nemůžeme našim udělat. A jo, je to riskantnější.“
„Rozumíš vůbec tomu Jo, jak je pro naše Brundibár důležitý?“ malíř přestal kreslit.
„Rozumím, já je jen o to nechci připravit. A kdyby u nás esesáci našli židovské plakáty-“
„Pozvánky.“
„Tak pozvánky já nevím, co to chceš dělat. Víš, co by to mohlo všechno způsobit? Víš, jak by jim to
všem mohlo ublížit? Jak by jim oni mohli ublížit? Vzali by nám světlo, deky nebo by nás jinak všechny
potrestali. Všechny chápeš?“
Chvilku bylo ticho. Jóbova slova byla těžká a plna té nejkrutější pravdy. Přesto je malíř odmítal a
nelíbila se mu. Nechtěl je přijmout. Nemohl.
„Lidé potřebují cítit aspoň závan civilizace. Potřebují se tak cítit. A součástí naší kultury, součástí
lidské kultury je krom společenských událostí i propagace těch společenských událostí.“
„Součástí civilizace je podle tebe propagace?“
Malíř sebou poněkud nazlobeně trhnul.
„Součástí civilizace je podle mě-“ zarazil se v půlce věty.
Jób malíře sledoval. Čekal, jestli svou myšlenku dokončí. Nestalo se tak. Místo toho malíř znovu
popadl tužku a začal kroužit po papíře, jako by se snažil uklidnit. Šedé oči mu pomrkávaly.
„Jdi si lehnout, zvládnu si to hlídat sám,“ ozval se malíř.
„Víš to jistě? Mohli by tě-“
„Jdi si lehnout nechytnou mě! Své kreslení jsem se naučil maskovat dobře. To víš.“
Jób si povzdechl. Nemělo cenu se s ním hádat. Znal ho. Věděl, že bude přemýšlet nad tím, co mu řekl.
Že to zváží a možná názor změní. Ale ne teď, chvilku to potrvá. Raději se tedy zvedl a vlezl si do
nejspodnějšího patra palandy, na které spal jeho bráška. Vedle jeho místa už někdo hluboce
oddechoval. Jób si lehl a snažil se u toho svému sousedovi nechat co nejvíce místa. Svou deku dal
bratrovi, tak se jen shrbil, aby nahnal co nejvíce tepla.
„Dobrou noc Jóbe,“ ozvalo se z rohu místnosti.
„Dobrou Bedřichu,“ zašeptal Jób a ponořil se do snů.
Do snů ve kterých ho už čekal jeho k smrti vyděšený bráška.
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Část první
Bukové sudy a hlízové lži
(Inspirováno skutečnými událostmi.)

ODVAHA A PROPAGANDA
Někdo velmi moudrý jednou řekl, že každé lži předcházela ještě větší lež. A někdo ještě moudřejší zase, že
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státy jsou založeny na lžích a falešných snech. Těžko bychom hledali lepší asociaci pro falešné sny, než je
Amerika. Nemusí to být nutně špatná reálie, nikoliv. Sny jsou tím, co nás postaví na nohy, když nás realita
povalí k zemi. Sny jsou silné. A možná jsme zapomněli co všechno dokážou. Jako sen o svobodě. Krásný
odvěký sen o obloze a nekonečném plachtění se po ní. Otázkou zůstává, zda je správné si tu svobodu v
oblacích vybojovat. Je správné válčit za účelem militantním? Dá se krví vykoupit svoboda? A je špatné
propagovat tuhle válku za svobodu? Pokud ne, znamená to, že se propaganda dá využít i k čestným účelům?
Cožpak je zabíjení čestné?
Sny bývají zmatené. Bývají těžko uchopitelné. A snadno zapomenutelné. Rozhodně ne takovéhle.
Jóbovy vrásky se prohloubily. Byl pořád na palandě. Byl pořád na palandě a byl pořád v Terezíně.
Kolem byly ty stejné rozpraskané zdi, stejné pavučiny, stejné stíny zoufalství. Jen jeden fakt ho
utvrzoval v tom, že musí snít. Byl tady sám. Úplně. Úplně sám. V místnosti nikdo nezbyl. Vedle něj už
neležel nebožák, kterému nechal místo na spaní. V rohu už neseděl malíř Bedřich. A co hlavně-nahoře
na palandě neležel malý Levi.
„Le-levi?“ zašeptal potichu Jób.
Nemohl tomu věřit. Musí snít, to není možné. Že by esesáci všechny odvedli? To je nesmysl. Že by si
zase Janetschek třásl rukou s Rahmanem?
„Kde jsou?“
Jób vstal. Cítil se lehce. Silněji než předtím když usínal. Také vzduch. Vzduch už nebyl tak těžký. Byl
svěží a přitom plný zvláštních vůní. A měl pocit, že se ve vzduchu vznáší jakýsi fialový oblak. Zamrkal,
aby zjistil, jestli se mu to jen nezdá. Výsledkem si nebyl jistý.
„Levi,“ opakoval tiše.
Nakonec se rozhodl. Musí ven. Musí ho hledat tam. Co když je to ale všechno nějaká zvrhlá nacistická
hra? Co když - ta škvíra! Musí se podívat tou škvírou ve zdi. Tou, kterou předtím Levi sledoval orla
prohánějícího se po obloze! Jób si stoupl na kufr. Škvírou svítilo ostré měsíční světlo, ale když
soustředěně zamžoural, viděl ven. A to, co viděl, mu vzalo dech.
Muž v bílém. Ten muž v bílém, o kterém toho tolik slyšel od svého brášky. Ne to je nesmysl. Nemůže to
být on. Přesto. Muž měl na sobě podivné, středověce vypadající šaty připomínající mnišskou kutnu.
Jen byly mnohem lehčí. Lehčí a volnější, z materiálu třpytícího se jako stříbro a zářícího jako luna.
Jóbovi přeběhl mráz po zádech. Postava se na něj otočila. Polkl. Postava na něj hleděla. Pak mu
pokynula, jako by ho zvala k sobě. Rychle se odtrhl od škvíry. Z kufru málem sletěl. Hluboce
oddechoval a srdce mu bušilo o závod.
„Kdo či co,“ vydal ze sebe.
Přesto. Zvláštní pocit kdesi hluboko v srdci ho uklidňoval. Něco mu říkalo, že ta postava mu neublíží.
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Že ví kde je Levi. Neváhal už ani minutu a vyklouzl z pokoje. Po chmurném schodišti se dostal dolů a
poté i ven. Venku bylo fialové světlo ještě silnější.
„Jóbe,“ ozval se hlas bílé postavy.
Ten hlas byl zvláštní. Zněl jako ozvěna, tichá, šeptavá ozvěna.
„Jóbe,“ opakoval se hlas.
Jób se nezmohl na slova, tak hluboce byl zmatený. Třeba už blouzní. Musí blouznit. Třeba umírá. Je to
možné?
„Co má tohle být?“ vydal ze sebe nakonec Jób vyděšeně. Bál se, ale nechtěl dovolit strachu, aby mu
zastřel mysl. Ostatně - musí najít Eliho.
„Slib, který jsi dal svému bratru, jež se nyní stane splněným, kapitola která musí být sepsána a milost,
jež musí být dána. Tohle je všechno a nic. Tohle je to, co se musí stát a vlastně i stalo. Jóbe, čekal jsem
na tebe. Dlouho,“
Jób už vážně přestával pochybovat. Ano, musel se zbláznit. Jak jinak by „Levi!“ vyhrkl, když spatřil svého malého brášku. Vyklouzl zpoza bílé postavy. Vypadal mnohem
zdravěji než za poslední měsíce. Jeho vlásky znovu zářily a jeho oči byly plné štěstí jako dřív. Dřív, než
spatřily všechnu tu bolest a smrt.
„Jo!“ zahlaholil Levi a rozběhl se za svým bratrem. Obejmul ho, jak nejsilněji mohl.
„Říkal jsi, že přijdeš. Slíbils to. Tys to slíbil,“ mumlal u toho.
Jób bratříčkovo objetí opětoval. Přesto tu byly pořád otázky, které měly být zodpovězeny.
„Tvůj bratr tě velmi miluje,“ řekla bílá postava sotva slyšitelně.
„Kde to jsme?“ zeptal se Jób se znovuzískanou jistotou. Ostatně bratříčka už našel.
„Já jsem Hesendiel,“ promluvila postava.
„Tím jsi mi neodpověděl. A chceš mi tím snad říct -“
„Ne nechci. Jsem posel milosti, to je vše co jsem. A ty Jóbe musíš pochopit události, které se stanou.“
Jób vzal Leviho do náruče. Byl překvapivě lehký.
„Co tím myslíš?“
„Za několik,“ Hesendiel se odmlčel, „bolestných měsíců na tomto místě k něčemu dojde. Zde v
Terezíně.“
„K čemu?“
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„Až k tomu dojde, musíš ty události pochopit. Musíš pochopit jejich dalekosáhlý rozsah. Musíš
porozumět tomu, co se zde odehraje. Musíš tomu porozumět,“ pronesl Hesendiel ladně, přičemž
očividně ingnoroval Jóbovu předchozí otázku.
„Nerozumím.“
„Budeš.“
Jób sklonil hlavu.
„Je tohle trest či test Boží?“
Hesendiel mlčel.
„Zkouší mě Bůh před smrtí?“
Ticho. Jen bílý plášť a fialové světlo. Levi se znepokojeně zavrtěl.
„Prosím podívej se na to, co ti chce Hesendiel ukázat,“ zašeptal maličký Levi.
„On je ten muž, o kterém jsi mluvil?“
„On není muž,“ odvětil Levi.
„Takže-“
„Prostě ho poslechni prosím. Je to moc důležité. Prosím, prosím.“
Jób se odmlčel. Pohlédl do blankytně modrých, nevinných očí svého bratříčka. Prosily ho. Prosily ho
urputně a usilovně, upřímně a vážně. Tak jak je ještě nikdy neviděl. Hesendiel, zahalen do bílé kutny
je sledoval s až nepříjemným klidem.
„Dobrá. Ukaž mi, co mi chceš ukázat. Ať jsi, kdo jsi.“
Hesendiel přikývl a pokynul jim rukou. Dali se do chůze.
…
Terezín byl opuštěný. Tedy alespoň tenhle „Snový Terezín“. Tenhle purpurový odraz skutečného
Terezína. Celé ghetto od Hlavní pevnosti po trýznivou Malou pevnost. Vše se zdálo tiché, mrtvé a
opuštěné. Jób nevěděl, jak dlouho je Hesendiel prováděl přes ghetto. Mohly to být minuty. Hodiny.
Nedivil by se ani delším časovým úsekům. Tady se všechno zdálo jakoby rozpuštěné, plynulé a volné.
Jako snítko růže unášené větrem. Nakonec tento posvátný mír prolomil až Hesendielův podivný hlas.
„Od pradávna existuje pravda. Pravda dává vzniknout lži. A lež dává vzniknout bolesti.“
Jób se zamračil. Co tím myslí?
„Lidé lži využívají, aby pokřivili mysl druhých. Děje se tak už velmi dlouho. Děje se to i teď po celém
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světě, když diktátoři a lháři vraždí miliony a schovávají se za vyšší účely. I blázen ví, že žádný vyšší
účel neospravedlňuje vraždu,“ pokračoval Hesendiel. To, co říkal bylo složité poslouchat. Jako by i
jeho slova byla jen ozvěnou. Mluvil v hádankách a narážkách. Každé jeho slovo bylo ojedinělou
filosofickou úvahou a přitom něčím velmi bolestným. Jóba to mátlo.
„To je pravda,“ vydal ze sebe Jób.
„Důležité je, abys tomu ty porozuměl. Abys věděl podstatu lži. Podstatu masové lži.“
„Masovou lež? Myslíš propagandu?“
Hesendiel neodpověděl.
„Tvůj bratr již dříve vídal mého nejbližšího. Zarachiela. Stejně jako on připravoval tvého bratra na to
co stojí před ním, já připravím tebe na to, co stojí před tebou.“
„A co stojí přede mnou?“
Hesendiel neodpověděl.
„Jedno lidské přísloví praví: řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji.“
Hesendiel se na chvilku odmlčel, přičemž pohlédl k nápisu napsanému nad bránou Malé pevnosti. Ten
nápis zněl: „Arbeit macht frei“. Když si Jób všiml, že došli k bráně, přeběhl mu mráz po zádech. Moc
dobře si pamatoval, jak tudy procházel poprvé. Jak přemýšlel nad smyslem toho nápisu. Začaly mu
slzet oči.
„Je na čase, abych ti ukázal černobílou historii masových lží,“ zašeptal Hesendiel. Jeho hlas byl plný
překvapivé bolesti.
„Co tím myslíš?“
„Ukážu ti historii. Historii lidí a lží. Historii i to, co ti přijde jako budoucnost. Ukážu ti to, abys
pochopil.“
„Ukážeš mi historii a budoucnost propagandy?“
Hesendiel neodpověděl.
Jób si povzdechl a pohlédl na svého bratříčka, kterého celou dobu svíral v náručí. Spal. Je vůbec
možné usnout v říši snů? Ta myšlenka připadala Jóbovi zajímavá.
„Ukaž mi, co mi chceš ukázat Hesendieli. Snad pak pochopím, co to po mě vlastně žádáš.“
Hesendiel se usmál.
„Začneme tím, co bylo.“
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Ještě než ta slova dořekl, se Terezín rozplynul. Všechno kolem, do posledního kamene, to vše zmizelo.
Jako barva kápnutá do vody se všechno postupně rozpilo v hnědé záři, která je obklopila. Když se zář
rozplynula, stáli na docela jiném místě.
...
První, co Jóba praštilo do očí bylo slunce. Ostře mu svítilo do očí a zalévalo ho paprsky slastného
tepla. A potom ta prazvláštní vůně, kterou bylo to místo doslova prosáklé. Vůně říční vody a leklých
ryb. Přístav. Nebo to si alespoň Jób myslel, než se pořádně rozhlédl okolo. Vysoké zaprášená domy,
pramice přivázané k molu. Tohle byla část města. Ta část města, kterým protékala jakási široká,
voňavá řeka.
„Hudsonova řeka,“ zašeptal Hesendiel.
Jób se chtěl na Hesendiela otočit a zeptat se ho, jestli jsou tam kde si tedy myslí, že jsou. V tom mu ale
něco vzalo dech. Lidé. Dosud se díval jen na prostředí, na to místo ve kterém se nacházeli. Teď si ale
konečně všiml těch prazvláštně ošacených lidí. Pánové měli velké plnovousy a vysoké cylindry. Za
chůze se koukali do kapesních hodinek a pokuřovali dýmky. A ženy měly dlouhé sukně a čepce na
hlavě. A všichni, všichni vypadali tak nějak staře a to i ti co staří nebyli. Celé tohle místo přišlo Jóbovi
jaksi zastaralé.
„Hudsonova řeka. Troy. New York. Devatenácté století,“ ozval se opět Hesendiel, jako by věděl na co
Jób myslí.
„Co tu děláme?“ vydal ze sebe napůl vyděšeně Jób.
„Učíme se jednu z největších lží. Tedy pokud se to tak dá nazvat.“
Jób se chtěl Hesendiela zeptat co tím myslí.
„Ne!“ ozvalo se odkudsi a Jób své otázky spolkl. Otočil se, aby viděl, kdo to křičel. A že uviděl něco
prazvláštního. Muž s mléčnými kudrnatými vlasy, šednoucí bradkou a docela bílým knírem. Na nose
měl zlaté brejličky, jež vypadaly starožitně i na devatenácté století. Ten muž se hrbil nad velkým
dubovým barelem a mračil se na jiného muže, co stál před ním.
„Povídám vám, že součástí toho vašeho pochybného podniku býti nehodlám, pane Naste. Smiřte se s
tím,“ řekl ten starý muž tomu druhému.
„Obávám se, že mně už vážně nerozumíte,“ oponoval mu ten druhý muž. Vypadal jako přesný opak
muže hrbícího se nad barelem. Byl mladý, s černými vlasy, černým knírem a černou bradkou.
Rovnako jeho oči byly černé. Černé a podivně malé. Jako dva ebenové uhlíky zasazené do jeho
tlustého obličeje.
„Ba naopak můj milý pane Naste, já vám rozumím až přespříliš dobře. Žádáte po mne, abych byl
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součástí propagace zabíjení, a to já nemohu dopustit,“ zamračil se starý.
„Podívejte se na to prosím takhle, pane Wilsone. Prosím byl byste radši, kdyby tahle krví vykoupená
země propadla vniveč? Aby naše území bylo opět nekompromisně ovládáno nechutným Britským
impériem? Tak málo pro vás tohle znamená?“ oponoval starému mladý.
„Málo? Chcete snad říci příteli, že pro mě naše země znamená málo?“ řekl starý.
Rozhostilo se ticho. Jestliže Jób byl zmatený v tom snovém Terezíně, teď byl už tuplem ztracený. To,
že ho Hesendiel přenesl do New Yorku, pochopil. I to, že jsou očividně v devatenáctém století, i když se
to zdálo vážně šílené. Ale tihle dva muži? Proč chtěl Hesendiel, aby viděl, jak se tu hádají?
„Tito dva, jsou Sam Wilson a Thomas Nast. Oba žijí ve Spojených státech a oba tuhle zemi velmi
milují,“ odpověděl Jóbovi Hesendiel dříve, než se ho stačil zeptat.
„A proč jsi mě přivedl právě sem?“
„Protože, tito dva muži dají za vznik jedné z největších ikon. Společně vytvoří odkaz, který přetrvá na
celá staletí. Ideál, pro který zemřou tisíce mladých i starých.“
„Jaký ideál?“
„Tito dva spolu stvoří Strýčka Sama. Ikonu americké armády.“
„Amerického maskota?“ povytáhl Jób obočí. Měl tušení, že ví jakou ikonu to Hesendiel myslí. Pokud
se nemýlí, tak Hesendiel mluví o tom Strýčku Samovi, kterého využívá americká vláda na plakátech
jakožto náborového maskota. Idealizovaná tvář špinavého vojenského průmyslu.
„Pokud tomu tak hodláš říkat Jóbe. Budiž, stvoří amerického maskota,“odvětil Hesendiel.
Jóbovi se prohloubily vrásky. Sledoval z povzdálí Sama Wilsona a Thomase Nasta jak na sebe vrhají
hromové pohledy. Ti dva se očividně na něčem neshodli.
„Thomas Nast, zrovna navrhl Samovi Wilsonovi, aby mu stál modelem při vytváření toho vojenského
maskota. Chtěl jeho tvář. Sam Wilson tuto nabídku odmítl, jelikož se považuje za mírotvůrce a
pacifistu. Nebo by si alespoň přál jím být,“ promluvil tajemně Hesendiel.
„Co myslíš tím, přál být?“
„Samuel Wilson, jak ho vidíme tady a teď investoval v posledních měsících velké sumy peněz do
zásobování americké armády během války proti Britskému impériu. Nedělal to pro slávu, zisk nebo
cokoliv jiného. Samuel Wilson tak činil, jelikož chtěl nakrmit hladové. I přesto se mu však dostalo jak
slávy, tak zisku. Lidé si ho spojili s americkou vládou jako takovou. Vytvořili si z něj ideál, o který při
nejmenším nestál.“
Jób se snažil ta slova vstřebat. Rozjímal nad každou slabikou, kterou Hesendiel vydal. Byl to zvláštní
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výjev. Dva muži, rozpolcení kvůli zemi, kterou milovali. Jen si každý tu lásku vykládal trochu jinak.
„Jak si ho mohli lidé spojit s americkou vládou?“ zeptal se nakonec Jób.
„Jednoduše, nejdražší. Rozpomínáš se, jak jsem říkal, že Samuel investoval do zásobování? V podstatě
skupoval a opět prodával maso. To maso se pak balilo do barelů, které se posílaly přímo na frontu.
Ještě před odesláním se na ně však napsaly iniciály U a S. Původně zamýšlené jako zkratka pro United
States - Spojené státy. Vojáci si je však pro pobavení začali vykládat jako zkratku: Uncle Sam- Strýček
Sam. To proto, že někteří věděli, že většina sudů s masem pochází od Sama Wilsona. Přezdívka se ujala
a vojáci si začali říkat, že vše co je označeno iniciály U a S patří Uncle Samovi - Samuelu Wilsonovi.“
„A Thomas Nast chce z téhle přezdívky udělat oficiální... kampaň?“
„Vskutku Jóbe. Chce vytvořit plakáty se Samovou tváří. Chce vytvořit to, čemu ty říkáš propaganda.
Náborová propaganda armády.“
Chvilku bylo ticho. Zvláštní situace. Moře šplouchalo a orli létali po obloze. Jinak ale bylo ticho. Jób
mlčky sledoval barel, o který se Samuel Wiloson opíral. Teprve nyní si všiml velkého U a S napsaného
na těle barelu. Zvláštní situace.
„Podívejte, se pane Wilsone. Rozumím vám. Nechcete, aby se vaše tvář stala symbolem války. Vy ale
nebudete symbolem války,“ protnul hrobové ticho Thomas Nast.
Samuel Wilson se na něj zpoza barelu stále mračil.
„Nikoliv? Tak čeho tedy? Armády? Vojáků? Zbrání a násilí?“
„Ne pane Wilsone. Budete symbolem svobody. Symbolem toho, že každý občan má právo vzít do ruky
pušku. K čertu nejen pušku! Lopatu, pero, nit! Že každý občan má právo za tuhle zem bojovat! A to
tím nejlepším způsobem jakým dovede! Když dáte vládě oči, co myslíte, že tím způsobíte? Proklínání
vaší osoby? Ne pane Wilsone! Způsobíte tím to, že vládě vdechnete lidskost. Že tam, za čím by lidé
viděli pušky a úředníky, budou vidět vás. Vás jako symbol toho nejlepšího co tahle zatracená země
představuje a kdy představovat bude. Vás jak svým pohledem hledíte na každého z nás. A my pane
Wilsone, budeme vědět! Budeme vědět, že to lopocení má smysl! Protože pod vším tím hnusem a
nechutností, byrokracií a ústupky se skrývá americký ideál, o který má smysl usilovat. Že slova
svoboda a láska se nevylučují se slovem vláda! A že tahle země miluje své lidi tak jako oni milují ji!“
Samuel Wilson hleděl na Thomase s pootevřenými ústy. Jakoby chtěl něco říct. Cokoliv. Nezmohl se
však na jediné slovo.
„Vím, pane Naste, že existují lepší věci se kterými spojit svou tvář. Ale neexistuje lepší odkaz.
Neexistuje lepší pocta vaší vlasti, než přijmout ji. Vzít na sebe tu odpovědnost. Rozumíte mi? Mít tu
odvahu nést na své tváři všechny hříchy i ctnosti své vlasti. Leda pak vám mohu přiznat, milý pane, že
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vám za to tahle země stojí. Že máte odvahu,“ dodal rozohněně Nast. Obličej měl rudý a po tváři se mu
kutálely kapky potu. A Jób to všechno sledoval a rozjímal nad tím, co právě viděl a slyšel.
„Chcete, abych na sebe vzal zodpovědnost za tuto zemi?“řekl nakonec Sam Wilson.
„Vskutku pane.“
„Tak budiž. Jinak jsem žil zbytečně,“ usmál se Sam Wilson. A pak si ti dva. Ctnostný muž a zapšklý
malíř potřásli rukou.
„Tak tohle znamená být Američan? Nést na sobě hříchy svojí země? Není to směšné?“promluvil Jób z
povzdálí.
„Co je směšné na hrdosti. Pýcha je směšná. Kéž by jim jen tenhle ideál vydržel Jóbe. Kéž by se hrdá
propaganda Strýčka Sama nezvrhla v pyšnou a nabubřelou lež,“zašeptal Hesendiel.
Jób se na něj otočil a viděl, že má v očích slzy.
„Nejsmutnější na tom je, že samotný Thomas Nast, ten který pronesl tu řeč o odvaze, ničemu z toho
nevěřil. Alespoň ne tehdy když ta slova pronášel. Chtěl jen peníze za propagandu. Jakmile je všechny
propil a prokouřil, začal malovat urážlivé a naivní karikatury. Rasistické. Úzkoprsé. A bylo to až o
mnoho let později, kdy si na něj kdosi rozpomněl a jmenoval ho konzulem na ambasádě v Equádoru.
Když tam pak po měsících jeho služby vypukla epidemie žluté zimnice, odmítl Nast opustit ambasádu.
Raději tam zůstal a staral se o místní. Tehdy teprve pochopil vlastní slova. Tehdy se teprve naučil nést
na sobě hříchy i ctnosti své země a být odvážný. Tehdy se naučil věřit vlastním lžím.“
Jób nervózně hladil spícího Eliho. Po očku přitom sledoval Thomase Nasta jak vytahuje tužku a blok,
aby načrtl první skicu Strýčka Sama. Samuel Wilson si právě česal bradku a chystal se pózovat.
„Jak zemřel?“
„Nast?“
Jób přikývl.
„Schvátila ho žlutá zimnice.“
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Část druhá
Zasněžená srdce
(Příběh Lianga je založen na základě skutečných výpovědí skutečných utečenců.)
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LÁSKA A PROPAGANDA
Dříve, ještě velmi, velmi dávno platila jedna známá věc. A to sice, že neexistuje větší síly, než lásky. Láska.
Ani nenávist ani zloba, ani závist. Ne, byla to láska. Nic se nemohlo rovnat její upřímné síle, její svůdné a
tajemné moci. Platí to pořád? Propaganda sama o sobě může a nemusí být lživá. Rozlišujeme ji dle zdrojů,
na jejíž základech byla založena Na faktech z nichž vychází. A bohužel může být založena čistě na lži. Na
falešných zdrojích, které si mocní vycucali z prstů, aby byli ještě mocnější. Dokáže tahle moc předčit lásku?
Co je všemocné? Láska? Nebo snad propaganda?
Jób ještě chvilku stál spolu s Hesendielem na rozvrzaném molu. V náručí svíral dřímajícího Eliho a
sledoval Nasta a Wilsona. Pak náhle, jako nečekaný déšť, se začala vize rozplývat. Křikot orlů se
ztrácel v dáli a šplouchání vln bylo čím dál tišejší a tišejší až utichlo docela. Vše zachvátila fialová záře.
Tak silná a ostrá, že byl Jób nucen zavřít oči. A když je otevřel, byli opět v Terezíně. V tom snovém,
malinově zbarveném Terezíně.
„Vím, co jsi mi tím chtěl říct,“ pravil Jób.
Hesendiel se na něj plynule otočil.
„Chtěl jsi říct, že propaganda může mít v jádru dobrou myšlenku. Ideál. Pokud ale tomu ideálu nikdo
nevěří, je to jen další velká lež. Další faleš, kterou si lidé opakují, dokud zapomenou proč vlastně si ji
opakují. Stane se výmluvou. Lanem a zároveň kotvou, která postupně všechny stáhne ke dnu. Jako
propaganda války.“
„Válka,“ zopakoval ta slova Hesendiel pomalu. Dával důraz na každou slabiku toho krutého slova.
„Co když by ale propaganda nesloužila jako výmluva pro válku. Co když by sama válka byla tou
výmluvou?“ dodal Hesendiel.
Jób nechápavě zdvedl obočí.
„Ty se nacházíš v části časového úseku, známé jako dvacáté století Jóbe. V té nejchmurnější a
nejčernější části. Věř však tomu, že stejný teror, který zažíváš ty a tvůj lid v Terezíně. Stejný teror
Jóbe. Ze světa nezmizí, ani když zemře vrah, kterého znáš jako Adolfa Hitlera.“
Jób se chtěl radovat z toho krásného slovního spojení. Zemřít a Hitler v jedné větě. Z toho, že ten
psychopatický vrah také dojde hořkého konce. Pak se ale zarazil a radost se rozplynula. Nevěděl proč.
Možná to bylo tím, že se nechtěl radovat ze slova smrt. Nechtěl být jako esesáci. Možná to bylo tím
fialovým světlem, které svítilo i do nejtemnějších a nejtajnějších koutů lidské duše. Hlavně to ale bylo
tím, co Hesendiel naznačil. Že genocidám nebude konec, ani když Hitler zemře.
„C - co tím myslíš? Nezmizí? Co tím myslíš?!“
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Hesendielovy oči se opět jednou zaleskly slzami.
„Nacistické Německo padne. I jeho spojenci. Nepadne však krutost lidských srdcí. Falešná
propaganda zabíjení bude dále existovat. A to právě v tak kruté podobě v jaké ji využili nacisté.“
Neuvěřitelné. Nechutné. Sprosté. Jób tomu nechtěl věřit. Jestliže Hitler zemře. Jestli nacisté, fašisté a
všichni tihle padnou. Jak je možné, že se lidé nepoučí? To si celý svět nevryje do paměti tu temnou
zprávu, kterou zanechají miliony zmařených lidských životů? To není mementum, jež zanechá
Židovský lid, dostačující daní za mír?
„Horrida vultum. Vskutku je tomu tak Jóbe. Tedy bude z tvého úhlu pohledu. Jeden moudrý muž,
který je již po smrti o tom hovořil. Rozuměno z tvého úhlu pohledu je již po smrti. Ptával se, zda je
někdo tak moudrý, aby se poučil ze zkušeností druhých, “ odvětil Hesendiel.
„Samozřejmě, že ano!“
„Opravdu, milovaný Jóbe?“ zašeptal Hesendiel a pohlédl Jóbovi přímo do očí. Jób v nich viděl tolik
bolesti, že pohled rychle odvrátil. V odlesku purpurového světla si ale všiml nesčetných slz, které
Hesendiel neustále potlačoval.
„Takový je úděl lidí. Nevěřit nikomu než sobě. Utápět se v domnělé moudrosti svého mládí a poté
naivitu proklínat ve stáří. Mladí nevěří starým a staří pohrdají mladými. Svět sám o sobě nachází se v
paradoxu tak pradávném, že se stává jen z principu neřešitelným, ó milovaný Jóbe.“
Jób sklonil hlavu. Když opustily New York, objevili se tam, kde předtím stáli. Před vchodem do Malé
pevnosti. Před slzami protkaným nacistickým nápisem. „Arbeit macht frei“. Přeloženo to zná každý.
„Práce osvobozuje“. Jób zvedl hlavu a hleděl na nápis s neskonalou nenávistí. Nejen na nacisty, ale na
všechny ty generace hloupých lidí. Takže i na sebe a na všechny po něm. Proklínal hloupost a nadutost,
všem lidským tak vlastní.
„Práce osvobozuje. To je pitomost,“ zabrblal Jób a měl sto chutí si odplivnout.
„Práce leda zotročuje,“ dodal.
„Stejně jako válka Jóbe. Vskutku dokonale stejně.“
Chvíli bylo ticho. Tedy, tady bylo ticho neustále. Jen hlasy těchto dvou prazvláštních existencí
protínaly posvátný klid tohoto zvláštního místa. Stébla trávy se sice ohýbala, jako by na ně foukal vítr.
Jób však žádný neslyšel. Spíše to vypadalo, jako by trávníky tančily. Každé stéblo jako by se oddávalo
němému tanci, snažíc se vzdát hold smutnému lidskému pokolení. A malý Levi stále spal.
„Tam, kam půjdeme dále Eli nesmí,“ řekl náhle Hesendiel.
„Eli? Myslíš Leviho?! Nenechám ho tu!“
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„Necháš.“
„Ne! Nikdy! Je to můj bratr a já ho miluji víc než cokoliv! Jistěže ne!“
Hesendiel se láskyplně usmál.
„Vždy je krásné, když vztek nepramení z nenávisti avšak z lásky,“
Jób nevěděl jak na to reagovat, a tak jen sevřel dřímajícího brášku o něco pevněji.
„Cožpak mu tady něco hrozí Jóbe? Neměj strach. Kdekoliv na světě hrozí dítěti újma. Po stránce
tělesné. Po stránce emocionální. I psychické. Tady však nic z toho není a přitom je. Tudíž se mu nic
nemůže stát.“
„Jestli tu nic není a přitom všechno, tak se mu může stát nic a přitom všechno.“
„Vskutku ano.“
Hesendiel se poklidně usmíval a rozpřáhl ruce ve vlídném gestu.
„Zarachiel, můj nejdražší ho ochrání. Vždycky ho ochrání.“
A než ta slova dořekl, objevily se odnikud dvě hebké ruce a ladně, nenásilně vzaly Leviho Jóbovi z
náruče. Ten pohyb byl tak klidný a nečekaný, že se Jób nebránil. Než však stačil vzhlédnout a podívat
se komu ony ruce patří, tak se Terezín znovu rozplynul.
Jako oblak na obloze se vše začalo rozpínat a řídnout. A fialové světlo nahradilo světlo šedé, s rudými a
černými nádechy. Světlo bylo tak ostré, tak, ano tak chmurné, že si Jób musel zakrýt oči dlaněmi, aby
se nerozplakal. A když dal ruce pryč, byli s Hesendielem už docela jinde.
…
Sníh. Tlusté sněhové vločky padaly k zemi. Pomalu a ladně, jakoby líně. Ty co dopadly na zem se
ztrácely v tlustých závějích.
„Kde to jsme?“
Hory. Modrá, mraky nedotčená obloha. Zima. Tak ukrutná zima, že ten šok Jóba málem povalil. Ve
snové verzi Terezína bylo teplo. Tady, tady byla zima jako v severském pekle.
„Tohle je Čchang-paj. Pohoří v Asii. Za několik desítek let po konci války proti nacistům se zde budou
nacházet hranice dvou prazvláštních států,“ odvětil Hesendiel, který se vynořil odnikud. Jakmile se
objevil, přestal Jób cítit všudypřítomný chlad.
„Jakých států?“
„Číny a KLDR. Korejské lidově demokratické republiky.“
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„Demokratické republiky? Jestli je tu demokracie, tak se tu o propagandě moc nenaučím,
ne?“ pozdvihl Jób obočí.
„Kupodivu. Doufal jsem, že už jsi pochopil milovaný Jóbe, jaký je rozdíl mezi slovy a realitou. Budu ti
to muset vysvětlit znovu zdá se. Teď však ne. Teď ti musím ukázat něco jiného.“
S těmi slovy se Hesendiel sehnul a začal prohrabávat sníh. Jeho bělostná kutna se ve stejně bílých
závějích téměř ztrácela. Jób ho zvědavě pozoroval.
„Co hledáš?“
Hesendiel neodpovídal. Jen dál vytrvale prohrabával sníh a nořil své ruce hlouběji a hlouběji do
závějí. Až nakonec vytáhl jakýsi pomačkaný stroj. Byl tak poničený, že nemohl Jób s přesností říci co
je ten stroj zač.
„Myslím, že tomu říkáte magnetofon. Nebo budete říkat. Teď si nejsem jistý,“ odpověděl na nezazněné
otázky Hesendiel.
Jób sledoval, jak Hesendiel stroj oprašuje od sněhu.
„Bude fungovat?“ řekl pochybovačně Jób. Stroj vypadal zralý na šrot.
Hesendiel se té otázce jen usmál. Poté na stroj dýchnul. Ano dýchnul. Stiskl tlačítko, přetočil kazetu a
zmáčkl „play“. Z magnetofonu se okamžitě ozval rozpraskaný hlas.
„Je 23.12. 2013. Venku je chladno, ale to i tady vlastně. Mé jméno. Mé, mé jméno je Liang Shanbo. Je
mi skoro třicet. Tedy bylo. Bude. Na tom nesejde. Na ničem nesejde. Teď už ne. Nicméně. Pocházím ze
Severní Koreje. KLDR chcete-li. Já té zemi říkám prostě předpeklí. Pěkně odporné, podrazácké
předpeklí. A to jsem měl ještě štěstí, oproti ostatním. Tehdy ještě ano. Narodil jsem se do vážené
rodiny. Můj děd bojoval za války jako partyzán v Korejské válce. V tom šíleném konfliktu. Díky tomu
se naše rodina těšila velkým poctám, dá se říct. Už ve dvaceti se ze mě stal kapitán v armádě. Byl jsem
tak hrdý. Paradoxně. Víte, součástí mého povýšení do funkce kapitána byla taková, zkouška dá se říct.
Prý zkouška, pche! Spíš poprava. Ano to sedí mnohem lépe. Měl jsem za úkol popravit muže. Lékaře.
Opovážil se poslat svým nadřízeným dopis, ve kterém žádal o větší dotace na léky a zdravotnictví.
Ještě ten den ho odvlekli od rodiny, chudáka a postavili přede mě. Střelil jsem ho do hrudi, do hlavy a
následně do břicha. Takové byly předpisy. A poté jsem musel sledovat, jak jsou jeho příbuzní nuceni
házet na jeho mrtvé tělo kameny. To proto, aby dokázali, že více milují svého vůdce Kima, než
kohokoliv z rodiny. Nemusím vám říkat, jak je to nechutné, ne? Tehdy mi to ale přišlo správné.
Nepopravovali jsme jenom lidi, kteří se opovážili pochybovat nad funkčností režimu. Ne. Daleko
častější byly popravy uprchlíků. A nemyslím jen ty, které jsme chytili my. Velké množství bláhových
chudáku, totiž uteklo přes hory do Číny, kde doufali v záchranu. A Čína, která si nás pěkně
přidržovala jako malé poslušné zvířátko, nám je pak posílala zpátky. Tedy když je chytli. Ale oni je
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vždycky chytli. Vlastně ne vždycky. Mě nechytli. To ale předbíhám, promiňte. Věc se měla tak, že mě
jednoho dne povýšili. Naučili mě hovořit plynule anglicky, (díky čemuž vám tohle vše říkám) a pro
jistotu mi ještě pár měsíců vymývali mozek tou jejich zvrácenou propagandou. Pouštěli mi filmy.
Nutili mě číst knihy. Nemáte ani ponětí, čemu ti lidé věří. Tak třeba víte, jak vysvětlovali lidem
chudobu, která nastala po rozpadu Sovětského svazu? Říkali nám, že za ni můžete vy. Vy, západní
civilizace v čele s Amerikou. Šílené, ne? Zpátky však ke mně. Jakmile jsem prošel touhle vymývanou,
udělali ze mě jakéhosi mluvčího Severokorejských poboček jedné Singapurské banky. A to, i když jsem
byl vlastně docela obyčejný voják. Tedy až na tu pokročilo vymývánu, které se mi dostalo. Létal jsem
do Singapuru a zase zpátky a dělal své zemi tu nejupřímnější radost. Víte, původně jsem nechápal, k
čemu byl nutný všechen ten výcvik a vymývání mozku. Jakmile jsem však přiletěl do Singapuru. Ta
světla! Ty vůně! To vzrušení a extáze na každém kroku. Vymývali mi mozek, abych tomu všemu
nepropadl! Abych odolal těm pokušením. Pochopte. Paneláky v Singapuru jsou krásně barevné. V
Severní Koreji jsou šedé a zapšklé. Nedalo se to srovnat. A vskutku to fungovalo, věřili byste tomu?
Odolával jsem všem těm pokušením a rok co rok se vracel zpátky do Severní Koreji, zpátky do toho
předpeklí. Možná, když nad tím teď tak přemýšlím, jsem se nevracel kvůli hrdosti, či svému vůdci.
Vracel jsem se proto, že v mém domově v KLDR na mě čekala má láska. Má milovaná Zhu Yingtai.
Kdybych se nevrátil. Kdybych se jen o den, o hodinu zdržel na území Singapuru. Okamžitě by ji zabili,
nebo poslali do pracovního tábora. Ach vidím vaše tváře, když tohle slyšíte. Nevěříte mi, že jsou v
KLDR pracovní tábory. Heh. Mysleli jste si, že ta myšlenka vymře s nacisty a sovětskými komunisty?
Věděli jste vůbec, že ta myšlenka pochází od vás? Pracovní tábory nevymysleli Němci, ale Britové. Tak
se nedivte. Globalizace globalizuje hamburgery a football, tak proč by neglobalizovala i vaše
vyvražďovací metody. Já však nechtěl, bože ne nechtěl, aby se má milovaná Zhu stala příkladem téhle
globalizace. Miloval jsem ji víc, než měsíc miluje své hvězdy. Miloval jsem ji víc než včela květ, než
řeka déšť. Byla mým dechem. Mým druhým tlukoucím srdcem.“
Na okamžik bylo ticho, než nahrávka pokračovala.
„Srdcem, které, které mi vyrvali z těla. Vzali mi ho. Vzali mi to jediné, na čem mi kdy záleželo.
Proboha! Pochopte. Jednoho dne jsem prostě neodolal. Propadl jsem tomu. Všem těm neonům, té záři
tomu lákání. Věřil jsem tomu, že tam, tam v Singapuru, daleko od Kima a jeho krutého režimu nám
bude líp. Bože. Co jsem to udělal. Promiňte já - já měl plán. Víte, já měl v Singapuru jednoho dobrého
přítele. Byl to Číňan, tuším, že měl jakési napojení na Triády, na tom ale nesejde. Věc se má tak, že
jsem při jedné ze svých návštěv náhodou odhalil, že pomáhá pašovat uprchlíky z KLDR do Thajwanu.
Nejdřív jsem ho chtěl na místě zastřelit. Tak moc jsem svou vlast miloval. Pak jsem si ale vzpomněl na
ni. Na mou něžnou, nevinnou Zhu. Mou lásku. Představa, že by byla se mnou a nemusel jsem ji každý
rok na dlouhé měsíce opouštět se mi zalíbila. A tak jsem s mým přítelem uzavřel dohodu. Přehlédnu
jeho ilegální aktivity pod podmínkou, že propašuje mě a mou Zhu přes hranice. Měli jsme v plánu
utéct přes hory. Přes Čchang-paj. Byl to jednoduchý, krásný plán. Vše šlo nejdřív dobře. Našli jsme
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místo. Dohodli se, že přeplujeme řeku, která v určitém místě rozděluje Čínu od KLDR. Problém byl,
že má nejdražší, má láska chtěla zkusit přemluvit svého otce, aby utekl s ní. Pochopte, oni popravovali
veškeré příbuzenstvo každého uprchlíka. Dovolil jsem jí to. Dovolil jsem jí, aby to zkusila. Že uteču
první. Já neměl koho přemlouvat. Má rodina ,víte, všichni byli po smrti po tom velkém hladomoru.
Mělo jí to zabrat jen pár, pár dnů. Pár dnů než uteče přes hranice a připojí se ke mně v Číně. Čekal
jsem na ni dny. Týdny. Měsíce. Nikdy nepřišla. Nikdy. Až dnes. Až dnes mi přišel poštou dopis z mé
vlasti. Z KLDR. Uvnitř nebylo nic víc než fotka. Jediná omšelá černobílá fotka. A na ni? Má milovaná.
Má milovaná v sevření dvou ozbrojených vojáků. Chytili ji. Zabili ji. Znesvětili ji. A to vše jen proto,
že jsem ji chtěl mít jen pro sebe. Že jsem s ní nepočkal. To vše kvůli mně. Kvůli mně. Tohle je můj
konec, víte? Nechci dál žít bez svého motýlka. Bez své Zhu. Jestli nebesa nepřijímají sebevrahy, tak
půjdu do pekel, neboť není pro mě již rozdíl mezi peklem a životem na této Zemi. Než však. Než však
to ukončím, chci vám říct, proč jsem tohle vše nahrál. Proč jsem tohle vše udělal.“
A než stačil muž z nahrávky vysvětlit účel svého konání, Hesendiel nahrávku zastavil. Bez skřípavého
hlasu z magnetofonu bylo ve sněhové pustině ticho. Modrá obloha. Bílý sníh a nezodpovězené otázky.
„Co to děláš? Chci vědět proč. Proč to udělal,“ osopil se na Hesendiela Jób.
„Já vím. Potřebuješ vědět, proč pořídil tu nahrávku. Chci však, abys to viděl na vlastní oči. A musím
tam něco dobrého vykonat.“
„Chceš mě přenést do budoucnosti? Do momentu, kdy tu nahrávku pořídil?“
Hesendiel mlčky přikývl.
„Tak na nic nečekej,“ řekl odvážně Jób.
A Hesendiel nečekal. Mávl rukou a pustina se rozplynula. Z bílého sněhu se staly bílé, zaprášené zdi.
Ostré slunce se proměnilo v ostré umělé osvětlení. A čerstvou vůni divoké přírody nahradil puch
zotročeného města. Byli jinde. Ve špinavém, tmavém pokoji. Okny sem svítilo neonové světlo z reklam
a billboardů. Jób tušil, kde jsou. V Číně. V pokoji, ve kterém uprchlík Liang pořídil svou nahrávku. A
vskutku. Na zemi v rohu cosi leželo. Troska. Lidská troska ve špinavých šatech. Liang. V ruce třímal
gramofon. Nahrával. Zdálo se, že Hesendiela s Jóbem nevidí.
„Tuhle nahrávku hodlám poslat vám. Do vaší redakce v Americe. Vašemu tisku. Hodlám zveřejnit
hrůzy teroru, který se v Severní Koreji odehrává. A nejen v Severní Koreji. Víte, odpuste mi to
západní civilizace, ale tohle je i vaše vina. Ano řekl jsem to. Vaše vina, že strkáte nos do cizích zemí.
Vaše vina, že rozpolcujete bratry na poloviny. Takhle to bylo vždycky. Viděli jsme to v Německu po
válce. Pak v Koreji po válce. Neříkám, že je to vaše vina. Ale je. V rámci zápolení mezi Sovětským
svazem jste dopustili, aby se země a města dělily v půl. Dopustili jste to. Stejně jako Sověti. A tak vás
zapřísahám, vezměte aspoň část té propagandy idejí západní kultury vážně. Protože vy jste dopustili,

21

aby byla propaganda všemocná. Vy jste dopustili, aby zemím vládli diktátoři. Vy jste dopustili, aby
mladí chlapci umírali, protože jim to Kantorek poradil. Vy jste vynalezli propagandu. A teď nesete
následky v rámci neustálého ohrožení šílenými vůdci. Neviním lid. Viním vládu. Viním systém. Viním
vás. Protože dokud budeme rozdělovat státy dle toho, zda patří Rusku, nebo USA, pak bude
propaganda všemocná. Neposlouchejte mě. Míchejte se dál do cizích států. A dejte tím vzniknout
dalším masovým vrahům a šílencům. Já teď půjdu na poštu. Odešlu tuto nahrávku a pak, pak se
zabiju kyanidem, co mi zbyl ze staré vojenské služby. Děkuji vám za všechno. Za zabíjení. Za to, že
jste dali světu propagandu. Bůh vás za to trestej.“
Liang stiskl tlačítko a zastavil nahrávání. Jób ho sledoval, od hlavy až k patě paralizovaný. Liang
vstal. Odkudsi vytáhl obálku, vložil do ní nahrávku. Zalepil. Přilepil známku. Napsal adresu. Pak si
povzdechl. Oblékl se a přistoupil ke kuchyňskému pultu.
„Přece ho nenecháme se zabít! Hesendieli!“
Hesendiel Jóba neposlouchal. Ladně přistoupil k Liangovi. A Jób se uklidnil. Hesendielova tvář byla
klidná. To ho uklidnilo. Nejněžnější tvář, jakou snad kdy viděl. Sklopené oči hleděly na Liangovu
hlavu s nevýslovnou láskou, rty se usmívaly. Jedna ruka mu zakryla oči, druhá se opírala vzadu o jeho
rameno. Jób cítil úlevu. Liang se nezabije, ne dokud je Hesendiel poblíž. A pak stejně ladně a něžně se
Hesendiel přikrčil k Liangovu uchu.
„Mortem. Dilecti a Deo,“ zašeptal Hesendiel.
Pak sáhl do šuflete, před kterým Liang stál. Vytáhl odtamtud malou kapsli a vložil ji Liangovi do
kapsy. Kyanidovou kapsli. A Liang už neváhal. Otočil se a s kyanidem a obálku opustil černobílý
pokoj.
„Co jsi to udělal?!“ rozohnil se Jób.
Hesendiel neodpověděl. Místo toho jen mávl rukou a pokoj zmizel. Zdi popraskaly. Podlahu nahradila
tráva. A to vše za doprovodu povědomého, ostře fialového světla. Tolikrát příjemnějšího než světla
neonů. Ocitli se zpět ve snové verzi Terezína.
„Co jsi to udělal! On se, on se zabil kvůli tobě! Cos mu to řekl? Proč jsi mu dal ten kyanid?“
Hesendiel neodpovídal. Stál k Jóbovi zády.
„Odpověz mi proboha!“
Hesendiel se otočil. Po tváři mu stékaly slzy. Třpytivé jako diamanty.
„Neb není to krev avšak srdce co pohání lidskou bytost k bytí. A tento muž o své srdce přišel již velmi,
velmi dávno.“
Jób chtěl něco namítnout, ale pohled na tu nevinnou tvář, jak po ní stékají slzy, mu vzal dech.
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„Jeho srdce bylo srdce jeho milované dívky. A ta zemřela. Její tělo leží zasněžené pod zemí. A on
nemohl žít, dokud se i na jeho srdce nepočaly snášet vločky. Dokud i jeho tělo nebude zasněženo. Srdce
se srdcem, pokryté sněhem.“
Byla to zvláštní slova a Jób si nebyl zcela jistý, zda jim rozumí. Přesto v nich však cítil nádech pravdy.
Jakýsi závan té nejstarší pravdy, jakou vesmír znal. Lásky.
„Kde je Levi?“ řekl tedy radši.
„Zde.“
A vskutku. Malý Levi ležel v purpurové trávě a hluboce oddechoval. Spal. Na tváři měl úsměv.
„Dobrá tedy. A teď mi řekni, proč jsi mi ukázal tenhle výjev.“
„Och to nebyl výjev Jóbe to byla realita,“
„Prostě mi to řekni,“ trval na svém Jób.
„Dobrá tedy. Nuže můj nejdražší. Pamatuješ si, za co to Liang vinil členy západních civilizací?“
„Za vynalezení propagandy?“
„Ne. To bylo rozporuplné. On je vinil za to, že dopustili, aby se něco takového stalo. Aby se
propaganda stala všemocnou zbraní.“
„A je propaganda vskutku všemocná?“
Hesendiel mlčky pohlédl k nápisu „Arbeit macht frei,“ pod kterým stále stáli.
„Co myslíš?“
„Myslím, že Liang se z toho přece dostal. Prozřel. Pochopil, že vše co mu KLDR nacpala do hlavy,
nebylo nic víc než lži.“
„Opravdu myslíš, že prozřel? Copak jsi necítil tu nenávist v jeho hlase, když mluvil o Americe?
Neslyšel jsi, jak byl jeho hlas zbarvený do ruda?“ usmál se Hesendiel.
„Slyšel, ale ta nenávist tam byla proto, že věřil, že za smrt Zhu mohli oni, Američané.“
„Vskutku?“
Jób se zamračil. Teď si tím nebyl jistý. Jako by si vůbec něčím byl posledních pár hodin jistý.
„Podívej se Jóbe. Smutným faktem. Smutnou pravdou zůstává, že i v jednadvacátém století bude
existovat propaganda. A nebude existovat jen na území totalitních režimů. Bude existovat všude, kde
bude moc a peníze. Kde bude lež a chuť lhát. Pro zisk. Pro slávu. Pro moc. Sam Wilson lhal, protože
miloval svou zemi. Proč ale myslíš, že lže svým lidem KLDR?“
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„Aby si udrželi moc?“
„No není to krásný protiklad naší předchozí vize? Lhát z touhy po tom dát lidem moc bránit svou zem
a lhát pro to, abych zem lidem vzal.“
„Ospravedlňuješ snad propagandu války?“
„To ne. Ospravedlňuji propagandu svobody. Lidé by měli vědět, že jsou svobodní. Měli by to vědět.
Avšak ta svoboda by měla být něčím víc, než svobodou ve střílení do nepřátel. Měli by chápat to slovo.
Když je někdo doopravdy svobodný, nepotřebuje americkou propagandu, aby mu to říkala. On to ví.
Ví to. Jako orel bělohlavý, vznášející se na obloze.“
S tímhle Jób souhlasil. Aniž by chtěl vzpomněl si na orla, kterého sledoval Levi na obloze. Levi. Proč
tak spí? Je tak vyčerpaný, že sní i ve snu? Nebo je za tím něco víc?
„To co jsi viděl a slyšel před chvilkou. To o KLDR můj nejdražší. To byla propaganda. Čistá
propaganda. Ne jako propagace války. I když pravda, že v Americe tyto dva pojmy občas nebezpečně
splývají. Nebo splývaly. Pro tebe budou splývat,“ dodal neurčitě Hesendiel. Vytrhl tím Jóba z jeho
úvah o Levim.
„Jak to myslíš, splývají?“
„Chci ti ukázat, jak tenká může hranice být. Hranice mezi propagandou a propagací,“ vysvětlil
Hesendiel pevným hlasem.
„V Americe říkáš?“
Hesendiel přikývl.
„Co má Amerika pořád s tou propagandou?“
„Netuším Jóbe. Možná je to tím, že byla založena utečenci a puritány, kteří potřebovali dopovat
myšlenkou, že jejich setrvání za oceánem má nějaký smysl.“
„Možná měl Liang pravdu a propagandu vynalezli Američané,“ popíchl Jób Hesendiela.
„Možná. Třeba se jich při naší další vizi zeptáš. Ostatně, nebudeš tam jediný, kdo bude klást hodně
otázek.“
Hesendiel následně mávl rukou. Zazářilo povědomé světlo. Pak spektrum barev přešlo plynule do té
nejtemnější černoty jakou kdy Jób viděl. Nebyl si jistý, co je dva milimetry před ním. Co vše se v té
temnotě skrývá. A pak. Pak se temnota rozplynula a objevili se na docela jiném místě.
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Část třetí
Krvavé kry
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(Založeno na skutečné politické kauze, k níž dle výpovědí některých jejích členů mělo skutečně dojít)
PRAVDA A PROPAGANDA
Peníze. Všichni je známe. Dříve blyštivé zlaťáky. Dnes jedovaté bankovky. Bohudík za změnu materiálů a
především barvy. Žádná jiná by totiž neodpovídala povaze peněz tolik, jako jedově zelená u dolarů. Přesně
tím se peníze mohou stát a vlastně i stávají. Jedem. Nemocí. Lidská mysl se snadno dá potlačit pravidelným
dopováním tímto jedem. A nejen mysl. Nic totiž neohýbá pravdu tak snadno, jako štos tučných bankovek.
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Dobře placená propaganda se tak může stát prvkem tak mocným, že potlačí i pravdu. Že ohluší celičký svět.
A je jen na nás, zda si necháme dobrovolně ucpat uši penězi a lžemi, či se zaposloucháme do toho chaosu a
pokusíme se uslyšet slabý hlásek pravdy.
Bez peněz není propagandy. Bez peněz není lží.

„To je lživý argument! Lžete a víte to!“
„Ticho proboha! Uklidněte se paní Aaronsová!“
„Ne, neuklidním se! Neuklidním se, dokud tento muž nebude souzen za své zločiny! Přísahám Bohu!“
Soudní síň. Přestože Jób nikdy dříve v žádné nebyl, poznal ji okamžitě. Vzduch tu byl nasáklý slepou
spravedlností a tučnými úplatky. Spolu s Hesendielem stáli v části místnosti, odkud na vše viděli. A že
bylo co vidět.
„Pane Lâche uklidněte svého klienta, než to udělám já!“
„Ester prosím vás, tímhle nic nevyřešíte!“
Jób hádal, že Ester Aaronsová byla žalobce. Měla ebenově černé vlasy a kaštanově hnědé oči. Tedy Jób
si myslel, že byly kaštanové. Plály totiž tak mocným hněvem a odvahou, že bylo těžké tu barvu
identifikovat.
„Dobrá, ale jestli ještě jednou zalže, tak ho rozsápu na kusy.“
„Ester! No tak!“
Advokát. Šedé vlasy, šedé oči, šedá kůže. Nevýrazný, nezajímavý a očividně trochu zbabělý.
„Děkuji. Nyní budeme pokračovat v našem soudním řízení. Nuže pane Ahasuere, pokračujte ve své
výpovědi prosím.“
„S radostí ctihodnosti. Poskytněte naší straně však prostor k poradě. Výbuch slečny Ester nás trošku
zaskočil a chtěli bychom zajistit prevenci této její eskalace.“
„Vyhovuje se,“zabouchal soudce kladivem.
Pan Ahasuerus byl očividně žalovaný. Měl kudrnaté blonďaté vlasy a hedvábné, modré oči. Byl pěkně
oblečen a v kapse tvídového saka měl balíček cigaret.
„Tak povídej. Kde a kdy to jsme Hesendieli?“ otočil se Jób na svého průvodce.
„To přece víš. V Americe Jóbe.“
„Kdy?“
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„Třicátá léta dvacátého století Jóbe. Pro tebe výjimečně nepříliš velký časový skok.“
„A proč tu jsme?“
„Abych ti ukázal, jak jednou splynula propagace produktu s propagandou, odvětil nicneříkajícně
Hesendiel.
„Fajn tak zpříma. Co děláme tady, Hesendieli?“
„Och odpust. Sledujeme soudní spor. Soudní spor mezi odvážnou Ester Aaronsovou a Rudolfem
Ahasuerem.“
„Dávají se rozvést?“
„Ne to by bylo tragičtější. Nejsou manželé, ptáš-li se na tohle. Paní Aarosová je investigativní
žurnalistka. Nebo spíše bude teprve. Každopádně se posledních pár měsíců zaobírala jednou obzvlášť
delikátní záležitostí, nejdražší.“
„Delikátní záležitostí?“
„Pan Aarons je podle ní součástí spiknutí, které se snaží propagovat armádu. Něco podobného jako
Thomas Nast. Se dvěma rozdíly ovšem.“
Jób si povzdechl.
„Jakými rozdíli Hesendieli?“
„Zatímco Thomas Nast chtěl svou zemi bránit, pan Ahasuerus chce téměř přesný opak. A zatímco
Thomas Nast vytvořil tvář pro svou kampaň, pan Ahasuerus využívá již existující tvář, kterou shodou
okolností vymyslel právě Thomas Nast.“
„A to?“
„Santu Clause, nejdražší.“
Jób pozvedl obočí. Možná to bylo tím kde žil, možná kdy. Každopádně však Santu Clause neznal. Ani
netušil, jaké to má štěstí.
„Pan Ahasuerus je majitelem jisté společnosti vyrábějící jistou limonádu. Na základě starých náčrtů
Thomase Nasta se rozhodl založit kampaň podporující značku svojí limonády. Alespoň to byl jeho
údajný motiv k vytvoření této propagační kampaně,“ pokračoval Hesendiel ve vysvětlování.
„On dělá propagandu?“
„Nikoliv. On dělá propagaci Jóbe to je něco jiného, nejdražší. Ach nemyslel jsem si, že si tento pojem
budeš plésti ihned zpočátku.“
„Jaký je mezitím rozdíl?“
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„Propagace, Jóbe se projevuje kupříkladu v reklamě. Obchodník se snaží prodat produkt zákazníkovi.
K tomu využívá reklamu. Propaguje svůj výrobek. Propaganda je založena na rozšiřování informací.
Pravd či lží. To k tomu, aby ovlivnila veřejné mínění, nejdražší.“
„A propagace ho neovlivňuje?“
Hesendiel se spokojeně usmál.
„Proto jsme zde, nejdražší. Abych ti ukázal, jak se ty dva pojmy můžou doplnit a protnout. Víš, pan
Ahasuerus využil postavu Santy Clause a rozhodl se, že ji zakomponuje do své reklamy. Do reklamy se
však zároveň rozhodl přimíchat jisté militantní prvky, již si Ester vykládá jako pokus o propagaci
americké armády.“
„A má pravdu?“
„Ano i ne.“
Zaklepalo kladívko a soudní spor opět pokračoval. Jób si všiml sebevědomého výrazu na Ahasuerově
tváři.
„Víš, propagovat armádu by nebylo zrovna etické. Společnost pana Ahasuera k tomu navíc využila
podprahové zprávy. Skrytou reklamu ovlivňující lidské podvědomí. To už není ani kapku etické,
nejdražší. Narušoval by tím práva všech občanů, kteří by byli této reklamě vystaveni,“ doplnil se
Hesendiel.
„A snažil se tedy propagovat americkou armádu?“
„Ne nejdražší. On se snažil propagovat veterány z první světové války.“
Jób se zase jednou cítil ztracený. Uniklo mu něco? Propagovat veterány? Co to má znamenat?
„Proč by to dělal? Co je to za nesmysl?“
„Není to nesmysl. Jeho kampaň byla součástí propagandy militantního myšlení, národní hrdosti a v
neposlední řadě opozicí pro Franklina D. Roosevelta, tehdejšího prezidenta Spojených států.“
„On vytvářel kampaň proti prezidentovi Spojených států?“
„Spíše nenápadnou, skrytou kritiku. Rudolf Ahasuerus je totiž velmi mocný muž, nejdražší. Mimo onu
limonádovou záležitost vlastní celou řadu novinových plátků a rozhlasových stanic. Prostřednictvím
příhodných článků a politicky neneutrálních relací se snažil zmanipulovat veřejné mínění. Nasměrovat
ho proti prezidentu spojených států. Proti tehdejší vládě.“
„Ach bože.“
Jób vzhlédl oči k Rudolfovi Ahasuerovi. Pohodlně usazený. Sebevědomý. Bohatý. A očividně i

29

zvrácený.
„Ester na tohle všechno přišla?“ vyzvídal Jób Hesendiela.
„Ano i ne. Statečná Ester objevila pouze špičku ledovce. Vrcholek velmi mohutné ledové kry. Tedy v
této fázi jejího života, v níž ji právě vidíme. Později, později na vše přišla.“
„Jak se o tom dozvěděla? Jak prokoukla tu kampaň?“
„Neprokoukla. Ester se stala investigativním žurnalistou teprve nedávno. Ještě před rokem a půl byla
obyčejnou, poctivou novinářkou-“
„To není u novinářů moc obyčejná vlastnost.“
„Prosím?“
„Poctivost. Že nejsou většinou poctivý.“
„Ach tak.“
„Prosím pokračuj,“ pobídl Jób Hesendiela. Cítil se trochu zahanbeně.
„Nuže byla novinářkou, nejdražší. A poté jednoho dne dostala za úkol udělat rozhovor právě s panem
Ahasuerem. A přitom rozhovoru zavadila o témata, o něž zavadit rozhodně neměla. Alespoň dle svého
šéfredaktora ne. “
Jób se chtěl zeptat, na co to narazila. V tom ho však přerušilo bouchání kladívka. Úplně zapomněl, že
kolem probíhá žaloba. Tak pohlcen tím vším byl.
„Žalovaný si vyžádal, aby žalobce znovu přednesl důkazy. To znamená opětovné přehrání nahrávky
pořízené v listopadu žalující Ester Aaronsovou,“ zamumlal znuděně soudce.
„Prosím? Copak pan Rudolf neumí poslouchat? Nebo snad nechce umět?“
„Prosím madam držte se etikety!“
„Já se již držila etiky ctihodnosti. Já ano.“
Ester šlehla pohledem po Ahasuerovi. Tmavé oči se střetly se světlými. Světlo s temnotou.
„Omlouvám se za svého klienta,“vyhrkl Esteřin advokát. Vytáhl nahrávku a vložil ji do mohutného
magnetofonu. Magnetofon se blyštil novotou a vypadal vcelku draze. Záhy se ozvalo chrčení. Chvilku
to trvalo, ale nakonec se magnetofon rozezněl:
„Dvacátého druhého listopadu 1931. Nacházím se v pokoji pro hosty v Ahausuerově vile, přezdívané
Malá Persie, pro její pompéznost. A není tu se mnou nikdo jiný než majitel vily, jakož i společnosti
Dar-I-Us pan Rudolf II. Ahasuerus.“
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„Velice rád vás konečně poznávám, slečno Ester,“ ozval se Rudolfův uvolněný hlas.
„I já vás.“
Chvilku bylo ticho. Jób si domyslel, že se jeden tomu druhému musel ztratit v pohledu. Ostatně jak
Ester, tak Rudolf byli přitažliví lidé.
„Nuže pane Rudolfe, byl byste tak laskav a sdělil nám nějaké informace o vaší nově chystané
kampani?“
„Dovolte?“
„O vaší kampani, již tak tajnůstkářsky plánujete na Vánoce tohoto roku. Naši čtenáři a posluchači
jsou na ni nadmíru zvědaví a-“
„Naše kampaň je velkým překvapením, nerad bych něco vyzradil milá Ester.“
„Do naší redakce však již byly zaslány nákresy pana Nasta a naši malíři aktuální upravují karikatury
pana prezi-“
„Ester. Stačí. O tomhle mluvit nemáme, ne? Cožpak vám šéfredaktor jasně nevytyčil hranice?“
„Já ale-“
„Ester. Je nezvyklé, že jako zástupce šéfredaktora děláte rozhovor. Chápu. Snad ale víte co je to
scénář, ne?“
„Dobrá.“
Na nahrávce bylo chvilku ticho. Slyšet byl jen šepot.
„Co si myslíte o aktuálním stavu naší země, pane Ahasuere?“ ozval se z magnetofonu konečně Esteřin
hlas.
A v tu chvíli nahrávka zaskřípala a utichla. Advokát ji zastavil.
„Slyšel jste to na vlastní uši ctihodnosti. Scénář pro údajně nezávazný rozhovor. Témata, o kterých se
nesmí mluvit. Má klientka byla zástupcem šéfredaktora. Bylo jí řečeno, že o určitých tématech nemá
hovořit. Jelikož však ctí svobodu slova a novinářskou etiku, nekladla si meze a nedovolila si stavět
zábrany. Dotkla se témat, o kterých jí bylo zakázáno, ano doslova zakázáno hovořit. Smím-li být
lidový ctihodnosti, tohle je důkaz jako hrom. Pan Ahasuerus sprostě využil vlastnictví novin a chtěl
celý rozhovor zinscenovat. Opakuji, důkaz jako hrom.“
Ozvalo se bouchání kladívka.
„Ne nesmíte, nesmíte, nesmíte být lidový! Může zde někdo tento proces brát aspoň krapet vážně?“
„Já ho beru smrtelně vážně ctihodnosti. Smrtelně.“
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„Utište se madam, prosím!“
„Svobodu neutišíte. A svobodu slova vůbec ne! Pan Rudolf chtěl noviny proměnit ve zvrácené,
předehrané drama sloužící k propagandě svých názorů!“
„Ticho, ticho, ticho!“ rudl vzteky soudce.
Jób se zamračil na Rudolfa Ahasuera. Podnikatel se tvářil klidně. Uvolněně. Jako by se nic nestalo. A
to i přesto, že Esteřina strana předložila důkaz o jeho manipulaci s tiskem. A on nic.
„Jak tenhle spor dopadne, Hesendieli?“nevydržel to Jób. Napětí bylo příliš velké.
Hesendiel pohlédl Jóbovi zpříma do očí.
„Jak myslíš, nejdražší?“
„Snad ne tak jak si myslím,“ řekl Jób s obavami ve hlase.
„Ahasuerus je vinný. Zároveň však musíš mysleti na to, že manipuloval s tiskem a rádiovým
vysíláním. A nejen tím, jež vlastnil. Uplatil stovky a stovky slušných lidí, aby se drželi scénáře a na
jeho povel šířili jak kritiku prezidenta Roosevelta, tak propagovali národní hrdost v čele s veterány.
Čili co myslíš, nejdražší. Byl by pro něj problém podplatit pár státních úředníků a soud?“
Jób sklopil smutně hlavu. Věděl, že nebyl. Mocní muži nemají hranice. Oni je určují těm méně
mocným. Přesně jako Rudolf určil hranice Ester při rozhovoru. A nebude tomu konce, dokud se
nenajde někdo ještě mocnější, co dá hranice ji jim.
„Co se stalo s Ester poté? Potom co prohrála tenhle předem prohraný, podplacený proces?“
„Byla vyhozená z práce. Stal se z ní investigativní žurnalista na volné noze. Vrtala se v tom případu
tak dlouho, až objevila jeho rozsah,“ řekl Hesendiel pozorujíc Ester.
„A jaký byl jeho rozsah?“
„To záleží na úhlu pohledu, nejdražší. Většina světa. Tisk. Veřejnost. Politici. Zkrátka většina se shodla
na tom, že se nic nestalo. Pana Ahasuera ani nikdo neodsoudil.“
„Ne? To myslíš jako vůbec? Žádný postih?“
„Snad jen, že zrušil kampaň s oním Santou Clausem, nejdražší. Jinak ale ne. Žádný žalář, žádné
peněžní sankce. Pokud tedy nepočítáš náklady na podplácení.“
„Nechutný člověk. Proč to vůbec dělal? To tak nenáviděl Roosevelta?“
„Ano. Ale nebyl sám.“
Myšlenka na to, že takových jako Ralf Ahasuerus bylo víc Jóbem otřásla. Víc lidí prostřednictvím
médií manipulovalo s veřejným míněním? Nemohl tomu uvěřit. S každým faktem ztrácel čím dál víc a
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víc naději ve spravedlnost lidských zákonů. A lidí obecně. Myslel si, že bezpráví se děje jen v Evropě.
Že lži vládnou jen tam spolu s nacisty. Nikdy by neuvěřil tomu, jak hluboko propaganda může sahat.
„Kdo ještě?“
„Desítky dalších rovnako bohatých a vlivných mužů nenávidělo Roosevelta. Měli své důvody. Jeho
setrvání ve funkci prezidenta pro ně nebylo vhodné. Jak jsem říkal, že většina se shodla na tom, že se
nic nestalo, tak někteří lidé ne. Lidé jako Ester věří, že tato skupina bohatých podnikatelů plánovala
dát dohromady zástupy a zástupy válečných veteránů a vlivných osobností a podniknout puč na Bílý
dům. Sesadit prezidenta a nastolit novou vládu.“
„Jakou vládu?“
„Fašistickou, nejdražší. Fašistickou. Ta by těm bohatým totiž vyhovovala nejvíc. Naštěstí jim však
jejich plány s organizací veteránů nevyšly. Podle těch některých s nimi po onom neúspěchu uzavřel
Roosevelt dohodu. Nikdo nebude stíhán pod podmínkou, že se nikdo z těchto vlivných mužů, ani jejich
dětí a nástupců už nikdy nepostaví do opozice americké vládě. A když říkám nikdy, tak myslím nikdy.“
„A dodrželi to?“
Hesendiel pomalu přikývl.
„Jistě že ano. Nikdo, kdo od té doby stál v čele oněch společností, nekritizoval vládu. Ať už jim
rozhodnutí vlády sebevíc nevyhovovala.“
„A je to pravda Hesendieli? Je to všechno pravda? Ta propagace fašistického myšlení. Opozice proti
prezidentovi. Pokus o puč. Je to pravda?“
„To záleží na jediném. Jsi většina? Nebo individuum?“
S těmi slovy Hesendiel pomalu mávl rukou. Soudní síň se začala rozplývat v temný mrak. Ještě než
však docela zmizela, pohlédl Jób na Ester. Dívala se na něj. Odpřísáhl by, že se na něj dívala. Její
ohnivé oči ho vybízely. Vybízely ho k odvaze. K tomu bojovat proti penězům. Proti propagandě. K
tomu bojovat za pravdu.
Chtěl jí něco říct. Než však stačil otevřít ústa, soudní síň zmizela.
A byli zpět ve Snovém Terezíně.
…
Purpurové světlo osvětlovalo popraskaný nápis nad vchodem do Malé pevnosti. Tráva tančila v
tichém, němém tanci. A Jób by přísahal, že viděl dva motýly, poletující po temně fialové obloze. Tenhle
jiný Terezín byl zvláštním místem. Jako přesný opak toho pravého. Toho chladného, chmurného
Terezína, který Jób znal. Maličký Levi ležel v trávě tam, kde ho opustili. Usmíval se a Hesendiel si
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všiml, že je zahalen do stejné bílé látky, z níž měl Hesendiel vyrobenou svou kutnu. Eli zhluboka
oddechoval a vypadal spokojeně. Zatím.
„Než mě ukážeš další vizi Hesendieli, chtěl bych se tě na něco zeptat.“
Hesendiel se na Jóba otočil a pokynul mu. Ve fialovém světle vypadal ještě tajemněji než běžně.
„Když jsem se tě ptal, co se stalo s Ester, neměl jsem na mysli jen její kariéru. Teď myslím to, jak
objevila to spiknutí. Myslel jsem, co se stalo jí. Jak, jak skončila.“
„Nikdo nekončí Jóbe. Všichni jdou stále dál. Jediné, co odlišuje živé od mrtvých jsou jejich sny. Až se
jednoho dne ponoříš do snů a nevynoříš se zpět. Až usneš a navěky budeš dřímat v té snové říši. Pak
budeš mrtvý. Ale to neznamená, že skončíš. Začátek je konec a konec začátek Jóbe.“
Jób byl už na Hesendielovu tajemnou mluvu zvyklý, a tak na ta zvláštní slova nereagoval. To ještě
nevěděl, jaká to byla chyba a jak toho bude už brzy velmi, velmi litovat.
„Tak mi řekni, jak opustila svět živých. Svět lidí,“ otázal se Jób jiným způsobem.
„Nervově se zhroutila ve vězení.“
„Ve vězení? Co dělala ona ve vězení?“
„Víš Jóbe, jakmile spiknutí na Roosevelta selhalo, pokusila se řada protagonistů, kteří se měli puče
účastnit informovat veřejnost. Jeden z nich dokonce vydal prohlášení, ve kterém jmenoval jednotlivé
vlivné rodiny a jednotlivé společnosti, které byly do puče zahrnuty,“ vysvětloval trpělivě Hesendiel.
Jóbovi se zdálo, že má v očích opět slzy.
„A?“
„A nic. Veřejnost si nechala zacpat uši a neposlouchala. To Ester zlomilo. Přesto se odmítla vzdát, ba
naopak. Stala se z ní bojovnice proti lidem, jako byl Ahasuerus. Sama se popisovala jako pero v rukou
spravedlnosti. Ideál tvořený z hněvu a inkoustu.“
Jób si nemohl nevzpomenout na ten hněv a odvahu v Esteřiných očích. Tahle část jejího příběhu ho
tedy nikterak nepřekvapila.
„A dál? Co s ní bylo dál?“
„Odkrývala jeden skandál za druhým, ale vždy byla umlčena. Lidé ji neposlouchali. Nechtěli.
Předběhla svoji dobu. Investigativní žurnalistika ještě nebyla dost prosazená. A nejen ta. Žurnalistika
nebyla připravena na takové odvážné jedince. Ester prošla vodní branou moc brzo. Pro svou dobu
byla příliš zvláštní, aby žila a příliš vzácná, aby zemřela.“
„Ale zemřela. Ve vězení. Zhroutila se.“
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„Ano. Víš, když ji nikdo neposlouchal, rozhodla se vzít spravedlnost do vlastních rukou. Když ji nové
zákony neposlouchaly, začala se řídit těmi starými.“
„A to?“
Hesendiel se otočil k Jóbovi zády.
„Oko za oko. Zub za zub.“
„Ach bože! Co provedla?“
„Řekněme, že chtěla potrestat jednoho, vraha. Jednoho vraha, který byl chráněn velmi mocnými
lidmi. To není podstatné. Podstatné je, že onen vrah nikdy nebyl odsouzen. Ester ale ano.“
„Zabila ho?“
Hesendiel pomalu přikývl. Jóbovi bylo jasné, že pláče.
„Články, noviny, rádio, televize. Novinářka vraždí! Sama kritizuje vrahy, sama zabijí! Takové a další
titulky, a to nemluvím o vysíláních. Její poslední opora, žurnalistika se obrátila proti ní.“
„Spáchala sebevraždu?“
„Nikoliv. Jednoho rána zkrátka zůstala v říši snů.“
Hesendiel se otočil. Plakal. Usmíval se, ale plakal.
„A ten podnikatel? Rudolf Ahasuerus? Co bylo s ním?“
„Dlouhou dobu nic. Dál ohýbal pravdu penězi, jen už ne proti vládě. Když však zemřela Ester, říká se,
že v něm něco zemřelo také. A nejen touha k životu, ale i všechna jeho zkaženost. Vše bylo rázem pryč.
Někteří lidé říkali, že ji miloval. Ona ho však nenáviděla, pro to jakým monstrem byl. Celý život
představoval její dokonalý protiklad. Když však zemřela, změnil se. Veškeré své peníze věnoval fondu
Pulitzerovy ceny. Té části, která se vyhrává za investigativní žurnalistiku. A pak, pak se dobrovolně
přiznal k těm všem úplatkům a manipulacím. Nahrál doznání o svých zločinech a byl zavřen do
vězení. Poslední úplatek, který kdy dal, mu zajistil, že ho zavřeli do stejného vězení, ve kterém zemřela
Ester. Do stejné cely.“
Jób se nikdy nepovažoval za emocionálně založeného člověka. Jediný, koho kdy opravdu miloval, ke
komu cítil vazbu přesahující racionalitu, byla jeho rodina. V čele s jeho milovaným bráškou. Teď ale,
když uslyšel to, co uslyšel se neubránil a jeho oči se zaleskly slzami. Těmi nejupřímnějšími slzami, co
vesmír zná.
„Chtěla jen, aby lidé znali pravdu. Cožpak je tak snadné ošálit svět? Ovlivnit ho propagandou? To
pravda už nic neznamená?“
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„Pravda. Láska. Odvaha. Vy lidé, těmto věcem říkáte tuším ideály. Ideály ideálních hodnot pro lidské
bytosti. Když se však tyto vlastnosti a pojmy idealizují, jsou odtrhávány od reality. A to je špatně.
Čemu pak lidé uvěří spíš? Slovu? Nebo šustivým penězům, které jsou tady a teď, dokonalé
neidealizovatelné?“
„Všichni se ale nedají podplatit, ne?“
„Podplatit ne. Ale přehlušit, přehlušit ano. Jakému flašinetáři, jakému chudákovi dají lidé spíše svou
důvěru v podobě čtvrťáku? Tomu, který je hlasitější Jóbe. Lidé by uvěřili pravdě, ano. Věřili by těm
ideálům. Kdyby se všichni ti, kteří pravdě věří, ti jako Ester sjednotili a zakřičeli nahlas. Pak by
pravda přehlušila vábení peněz a moci.“
Jób svěsil hlavu a zakryl si uslzenou tvář.

Část čtvrtá
Modrý posel
(Inspirováno skutečnými případy, kdy se sociální sítě staly jediným pojítkem mezi Sýrií a zbytkem světa)
CHAOS A SOUČASNÁ PROPAGANDA
Propaganda se v průběhu let vyvíjela. Její rozsah sice nejvíce využily nacistické a jiné totalitní režimy. Jak již
však víme, nebyly to jen ony. Státy chlubící se znovuobjevenou svěží demokracií, využívají propagandu každý
den. Ve zprávách, v politických debatách. Upravují si pravdu dle svého a své občany dopují (v lepším
případě) zkrášlenými reáliemi. A jak již víme, tak není možné propagandu porazit. Alespoň ne materiálně.
Rozumíme však doopravdy fenoménu propaganda? Rozumíme doopravdy jejím metodám? Spolu s Jóbem
jsme již viděli kreslíře, kteří komponovali propagandu z důvodu defensivy svojí země. Viděli jsme muže, který
zůstal navždy chycen v síti propagandy. Muže, jehož mysl byla propagandou nakažena tak moc, že ho při
životě přidržovala jen láska. A v neposlední řadě jsme viděli, že propaganda nemusí být jen vytvořená
státem, ale každým kdo má plnou peněženku a zvučné jméno. Viděli jsme propagandu s diskutabilními
záměry, s jasně diktátorskými záměry, s mocenskými záměry. Dotkli jsme se úzké hranice mezi propagací a
propagandou. Co když se ale střetne více propagand na jednom místě? Co když na sebe dvě ideologie narazí
a začnou navzájem drtit lidi, uvězněné jako bezbranný hmyz mezi dvěma giganty? Dělo se to během
světových válek, to víme. Během Studené války také. Co když vám ale řeknu, že se to děje právě teď? Teď v
jednadvacátém století. Tohoto roku. Každou minutu. Dvě ideologie na sebe naráží a tříští se. A neomluvím o
rozpolcené Koreji. Ne. Já mluvím o mnohem bližším chaosu. Směrem na východ.
„Zbývá poslední výjev,“ zašeptal Hesendiel a dotkl se cihlové zdi.
„Poslední?“
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„Ano. Pak tvé vidění končí. Náš rozhovor. Tvá cesta tím ale teprve začne.“
Hesendiel se obrátil na Jóba. Jób byl ještě před několika hodinami zoufaĺým, vystrašeným mladým
mužem. Teď byl už jen mužem. Po tom co viděl. Po tom co mu Hesendiel řekl. Jako by dospěl.
Prohlédl. A nesmírně zestárnul.
„Co se ode mě očekává? Proč mi tohle všechno ukazuješ?“
„Lidé terezínští. Tvůj lid. Můj lid. Potřebují pomoc Jóbe. Přijde čas, kdy propaganda otřese
Terezínem a oslepí mnoho, mnoho lidí. V ten čas budou ti, co tmavé lži přežijí, potřebovat pomoc.
Tvou pomoc. Budou potřebovat naději. A lidé, od kterých jest očekávána opora, by měli býti
inteligentní a informovaní.“
Ta slova ještě zněla ve vzduchu, když se realita začala opět bortit. Zeď roztála, stejně jako tráva a
motýli. Fialové světlo zmodralo v našedlé blankytné barvě. Jakmile to šedomodré světlo vybledlo, již se
nenacházeli ve Snovém Terezíně, ale docela jinde.
„Tak jste přišli. Konečně.“
Jób překvapeně zamrkal. Nenacházeli se ani v Americe, ani v KLDR. Vlastně neměl ponětí, kde to
jsou. Tohle místo nevypadalo ani zdaleka jako jakékoliv místo na Zemi. Nejvíce mu to tu připomínalo
Snový Terezín. Vše vypadalo snově a plytce, jako olejomalba. Světlo zde však mělo onen šedomodrý
odstín. Vypadalo to jako místnost bez zdí. Betonová podlaha prostě po pár metrech přestávala
existovat a mizela v temném nekonečnu. Temném a zároveň světlém nekonečnu. Jako by se vznášeli v
samotné nicotě. A uprostřed té místnosti byl ocelový stůl s několika židlemi rozmístěnými kolem. A dvě
z nich již byly obsazeny.
„No tak rychle Hesendieli, ať to máme za sebou. Doma na mě čeká ještě nechutně ohromné množství
práce. Kdo je ten kudrnatý džentlmen co se nám tu s tebou objevil?“
Na židlích kolem stolu seděli dva muži. Ten co mluvil, měl světle hnědé oči, černé, šedinami obsypané
vlasy a husté strniště. Od hlavy k patě byl pokryt nikotinovými náplastmi. Doslova. Ten druhý byl
skoro o dvě hlavy větší než první. Měl tmavou kůži a ty nejsvětlejší oči, jaké kdy Jób viděl. Ačkoliv ti
dva seděli vedle sebe, nevypadalo to, že by o sobě věděli. Jako by se ani navzájem neviděli.
„Co je tohle za místo Hesendieli? A kdo jsou ti dva muži u stolu?“
„Tohle, jak by ti řekl náš rozverný přítel Hesendiel, je všechno a nic. Já tomu říkám vyslýchárna.
Taková policejní posluchárna. Cosi na ten způsob,“ ozval se náplastmi pokrytý muž.
„Ty mě slyšíš?“ roztáhly se Jóbovy oči údivem.
„Ano slyším kudrnko. Tak se prosim tě posaď, ať to máme za sebou. Nemám na tebe věčnost. Nebo
mám? Hehe.“
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Jób zoufale vzhlédl k Hesendielovi.
„Rozhodl jsem se, že tento příběh o kolizi lží a manipulací nechám vyprávět ty, kteří ho zažili. Proto
Jóbe nespatříš výjev, avšak ti, kteří tyto události zažili, ti je budou interpretovat sami za sebe, neb tak
to bude méně chaotické.“
Méně chaotické? To určitě. Byli v místnosti, která se očividně vznášela v samotném nekonečnu. U
stolu, u něhož seděli dva naprosto neznámí lidé, z toho jeden na Jóba již stačil vypálit salvu slov a
energetického šarmu. Jestli by si měl Jób vybrat jedno slovo, jak tuhle situaci popsat, byl by to právě
chaos.
„Toto jest pan Robert Hunter Hemingway, nejdražší Jóbe. Obdobně jako Ester jest žurnalistou. Na
rozdíl od ní však pracuje v terénu.“
„A jakém terénu,“ ozval se náplastmi pokrytý muž.
„A ten druhý?“
„Baltasar Bukhari. Dělník žijící v Sýrii. S panem Hunterem si je blízký. Nebo byl. Vlastně pro tebe
bude, nejdražší.“
„Bude? Takže jsou z budoucnosti? Jako Liang?“
„Pro tebe ano, jsou z budoucnosti. Z jednadvacátého století ze země známé jako Sýrie. Baltasar se tam
narodil a Hunter tam pracoval jakožto novinář.“
„Jak je možné, že mluvíme s muži, kteří se ještě ani nenarodili?“
„Budoucnost, minulost, přítomnost. Všechno je jedno prolínající se canticum,“ usmál se Hesendiel.
„Tak začneme? Myslel jsem, že už jsem říkal, jak na vás nemám celou věčnost.“
„Uklidněte se, nejdražší Huntere.“
„Promiň Hesendieli, promiň. Však víš. Jsem na velmi příjemné, leč psychicky náročné
odvykačce,“ zamumlal Hunter a ukázal na své náplasti.
„Vím, nejdražší.“
Hesendiel se posadil a Jób ho následoval. Přestože mu Hesendiel vysvětlil, co jsou tito muži zač, měl
pocit, že mu tady stále něco uniká.
„Nuže Jóbe. Hesendiele mě vytáhl z nicot, abych ti pověděl svůj příběh nebo co. Tak podívej se. Za
prvé musíš pochopit, že ti nemůžu, poskytnou všechna fakta. Za druhé musíš pochopit, že v tom mám
trochu chaos. Za třetí už asi začnu.“
„Prosím,“ pobídl Huntera Jób v naději, že konečně všechno pochopí.
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„Nuže já jsem novinář. Byl - budu. To je jedno. Již pár let jsem byl v Sýrii, kde jsem reflektoval tamní
situaci pro magazín RS. Víš, v Sýrii za mého života vypukla a probíhala občanská válka. Její příčiny?
To záleží, na které straně jsi stál. Lidé, kteří spolupracovali s vládou by ti řekli, ať viníš USA. Lidé na
druhé straně, vzbouřenci a rebelové by ti řekli, ať viníš al-Asadův kult osobnosti a jeho vojenskou
diktaturu. Byl to černobílý konflikt. A já zemřel, když jsem se snažil definovat jeho pravé barvy.
Pochop. Situace v Sýrii byla napjatá jako struna. Porušovali tam lidská práva, docházelo k
nehumánním způsobům válčení. Bylo to šílené. A nekončilo to jen boji. Boj byl i v tom co jsme o Sýrii
slyšeli. Informace byly často překrucovány na základě toho, jaká strana je podávala. Zatímco většina
muslimských států si démonizovala Ameriku a bohužel i Izrael, většina západních států si idealizovala
vzbouřence. Neříkám, že neměli dobré ideály já jen - “
„Žádný ideál není dost silný, aby sloužil jako výmluva pro zabíjení,“ doplnil Huntera Hesendiel.
„Jo, jo přesně tak. Prostě jsme se snažili s dalšíma novinářema informovat o tom co se tam děje.
Chápeš. Nikdy jsem nebyl žádný politolog. Mě prostě zajímalo co se děje. Zajímalo mě, proč lidi kácí
na ulicích stromy. Zajímalo mě, proč vedle ve vesnici zastřelili ty děti. To mě zajímalo. A právě za to
mě začali lovit. Byla to šílená situace. Spal jsem u jedné dobré rodiny, když mi do ložnice vtrhli vojáci
a chtěli mě odvést. Vyskočil jsem oknem a dal se na útěk. Má zaujatost pravdou a reáliemi totiž nebyla
výhodná ani pro jednu stranu, chápeš? Zatímco pro Syrskou vládu jsem představoval hlas pravdy
volající po humanitě, pro západní tisk jsem představoval těžko manipulovatelný faktor. A tak se mě
obě strany rozhodly zlikvidovat po svém. Syrská vláda mě chtěla zavřít, nebo zabít nebo já nevím co. A
západní svět? To jsem se dozvěděl prostřednictvím jednoho ze svých kontaktů v USA. Tamní média o
mě začala tisknout, že jsem zemřel. Chápeš? Že mě Syrská vláda zabila, což nebyla pravda. Problém
byl v tom, že jsem během útěku před vládou ztratil své kolegy žurnalisty. Neměl jsem jak dát vědět
světu, že žiju. A bylo pro mě důležité, aby to lidé věděli. Aby to věděla má žena a mé dvě děti.“
Robert Hunter se odmlčel. Na okamžik měl skelný pohled. To je opravdu vláda schopná zajít tak
daleko? Využít chaosu v určité zemi k tomu, aby prohlásila živého za mrtvého? Překroutila pravdu a
umlčela nemanipulovatelného žurnalistu?
„Jak je možné, že jste byl tak nezávislý? Jak je možné, že vás nemohl váš šéfredaktor umlčet a
korigovat, když byste narážel do témat, o kterých mu bohatí zakázali mluvit?“ zajímal se Jób. Ta
situace mu docela připomínala Ester.
„No víš hele, já jsem psal pro magazín RS, že? On to byl tak trochu internetový magazín. Taková,
taková spíš webová stránka, jejíž jsem byl součástí. Byl nás nespočet vcelku odvážných žurnalistů
rozmístěných po celém světě, kteří informovali stránky o tom co se v těch zemích skutečně děje.
Chápeš? Byli jsme naprosto nezávislí a mohli psát naprosto pravdivě a nezávazně. Jediný komu jsme
se museli zodpovídat, byl náš čtenář. A všechny bastardy tohodle světa jsme mohli svými slovy srazit
dolů.“
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Jób neměl nejmenší ponětí co je to internet. Stejně jako když nevěděl, co je to Santa Claus. A stejně
jako tehdy, ani teď netušil jaké má štěstí. Nebo smůlu?
„Pokračuj Huntere, nejdražší,“ pobídl Roberta Huntera Hesendiel.
„No takže jsem byl prostě nezávislej a to se jim nevyplatilo. Chtěli mě sundat dolů. Internet je pro ně
riziko, však ho taky chtěj korigovat zákonama. To je jedno, to je jedno stejně ti to asi nic neřekne.
Prostě jsem jim nebyl vhodnej a tak mě odřízli tím, že mě prohlásili za mrtvýho. A ve vesnici, kde jsem
žil byly jen dvě místa, kde se dalo připojit k internetu. Jeden sklep, ze kterýho jsem psával, než mě
vyhnali a telekomunikační věž vysoko na kopci. Chápeš, na kopci. Tam bych byl jasnej na odstřel.“
Hunter si prokřupl prsty. Jóbovi připadal jako velmi zvláštní člověk. Ten způsob, kterým mluvil. To
jak se hýbal. Vypadal trochu jako šílenec. Očividně ale odvážný žurnalista. V očích měl stejný oheň
jako Ester.
„No a tak prostě jsem si řekl, že jsem totálně odepsanej. Pak mi ale Bůh seslal shůry Baltasara. Teda
ne doslova. Jako Baltasar je trochu divnej, ale žádnej zakutnovanej cherubín to není. Prostě jsem ho
potkal. Nebo potkal. Schovával jsem se, kde to šlo. Neměl jsem co jíst co pít. A jednou jsem to
nevydržel a zkolaboval. To jsem byl zrovna schovanej na jedné rozbořené stavbě. No a on mě tam
našel a vzal k sobě domů. Zachránil mě. Nikdy mi neřekl proč. To není důležité. Vzal mě k sobě domů
a postaral se o mě. Byl to zvláštní patron. Afroameričan. S modrýma očima. A ke všemu uměl plynule
anglicky. Řekl, že mi pomůže se dostat k té věži a to taky udělal. V noci jsme se tam proplížili a odeslali
z mého notebooku email mojí ženě. Email že žiji, že vláda kecá a tak. To byla první věc. Pak jsem se
rozhodl, že radši než obepisovat všechny vládní instituce a nadávat jim do prolhanejch bastardů bude
lepší, když se připojím na Twitter a odešlu odtamtud zprávu globálně. Kde jim vynadám a tak.“
„Stihl jste to?“ vydechl napjatě Jób.
„Jo stihl. Byla to poslední věc, co jsem ve svým životě udělal.“
„Jak - jakto?“
Hunter si místo odpovědi ukázal na spánek, kde měl dokonale kulatou, bílou jizvu.
„Vodstřelil mě odstřelovač. Bum. Zabili mě. Tak jsem se dostal sem. Jestli se moje zpráva odeslala,
jsem nestihl zkontrolovat. Třeba mi nefungovalo připojení, co já vím. Poslední co jsem v životě udělal,
bylo, že jsem to odeslal. Jestli se to poslalo? Netuším. Já viděl jen toho ptáka co ho má Twitter ve
znaku a pak jsem vypnul. Nebo zapnul. Umřel jsem. Po bloudění v nicotách jsem se objevil na té svojí
odvykačce odkud mě Hesendiel vytáhl sem. Sem abych ti to všechno řekl,“řekl Hunter a poklepal na
ocelový stůl.
Jób udiveně zakroutil hlavou ze strany na stranu. Další člověk, který zemřel za pravdu.
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„Můžu už jít teda?“
„Jdi Huntere, nejdražší.“
Hunter vstal. Urovnal si náplasti, pročísnul šediny a otočil se k odchodu. Zastavil se tam, kde mizela
podlaha.
„Hej hele! Ještě, prosim vás. Pozdravujte ode mě Baltasara jasný? Dlužím mu toho fůru. Myslim. Jo
dlužim. Bez něho bych neumřel tak rychle,“ řekl Hunter. Pak se k nim otočil zády a kachní chůzí
zmizel v temnotě nekonečna.
„On si nevšiml, že Baltasar sedí celou dobu vedle něj? Hesendieli?“
„Pro něj ne. Stejně jako on pro Baltasara. Oba jsou na odlišných místech.“
Jób se naučil nad těmihle věci moc nepřemýšlet. Dávno vzdal své naděje, na pochopení
Hesendielových tajemství.
„Takže ty jsi Baltasar,“ oslovil Jób modrookého. Baltasar přikývl.
„Jak to, že si můžeme navzájem rozumět, když mluvím jen čes - “
Hesendiel zakroutil hlavou. Jóbovi to bylo jasné. Další tajemství.
„Dobrá. Tak tedy Baltasare, vy jste zachránil Huntera před smrtí?“
Baltasar přikývl.
„Proč?“
„Protože svět potřeboval slyšet pravdu, proto. Protože jeho žena měla mít v srdci klid.“
„Stejně pak zemřel.“
Baltasarovi se ta poznámka nelíbila a na Jóba se zamračil. Ten cítil jak rudne.
„Promiňte. Opravdu jste to dělal jen kvůli tomu?“
„Ne já. Já byl na operaci v Sýrii. Jsem žid. Patřím k nepříliš početné skupině afroamerických židů
žijících v Izraeli. Pracuji pro Mossad. Tedy pracoval jsem.“
Jób si až teď všiml stejné bílé jizvy na spánku.
„Vás také zabili.“
„Ano. Stálo to ale za to.“
„Opravdu?“
„Pro nerozvážné vedení padá lid, kdežto v množství rádců je záchrana. Nevymyslel bych na mou dobu
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lépe sedící radu, než nevěřit všemu co vám předsunou média, televize, noviny. A tu radu Hunter světu
dal, když všem ukázal že žil chápete? Že žil když oni říkali opak. Neposlal jen zprávu. Na Twitter a
Facebook jsme sdíleli jeho fotku, aby všichni viděli, že žil. Bohužel nevím jestli se to nakonec odeslalo.
Kéž bych ho potkal, třeba by to věděl,“ řekl Baltasar a poté se zamračil.
„Nevěděl. Chtěl však abychom vám za něj poděkovali. Zachránil jste ho. A prý by bez vás neumřel tak
rychle,“ vysvětlil mu Jób. Bylo mu jedno jestli tím porušil nějaká pravidla o mluvení s mrtvými lidmi.
Ani si nebyl jistý jak je možné, že je Baltasar mrtvý, když se z Jóbova pohedu vlastně ještě nenarodil.
Nesměl nad tím přemýšlet. Bolela ho z toho hlava.
„To ano. Byl to dobrý džentlmen,“ usmál se Baltasar.
„Nezhatila vaše smrt vaši operaci pro Mossad?“
„Asi ano. Vím však, že své zemi jsem ale posloužil nejlépe jak jsem mohl. Ostatně. Zabránil jsem, aby
znovu obelhali svět. Tak jako to udělali tehdy v Terezíně.“
„Prosím?“
Baltasar neodpověděl. Vstal a obrátil se k odchodu.
„Počkejte! Co udělali v Terezíně? Co?!“
„Však vy to zjistíte Jóbe. Nikdy vám nezapomenu co jste pro náš lid udělal.“
S těmi slovy odešel Baltasar do temnoty. Zůstala po něm jen prázdná židle a fůra nezodpovězených
otázek.
„Kdy se dozvím co za lež se to chystá v Terezíně Hesendieli? Kdy?“
„Až se probudíš. Další den ráno ti dají esesáci za úkol složit ten cirkusový stan, co v Terezíně stojí. To
bude jeden z prvních kroků pro lež, která se chystá. Uvidíš,“ řekl Hesendiel.
Pak vstal. Mávl rukou a místnost zalilo teplé, fialové světlo. Světlo, které je přeneslo zpátky do
Snového Terezína. Zpátky za Levim. Nebo spíše tam kde si myslel, že Levi byl.
…
„Ukázal jsem ti všechno. Vše co jsi měl vidět.“
Jób pohlédl na nacistický nápis nad vstupem do Malé pevnosti. Už se na něj díval tolikrát, že se mu
stal nadpisem pro většinu jeho nynějších myšlenek. Myšlenek o propagandě, o lži a o vrazích.
„Ukázal jsem ti zrod propagandy. Ukázal jsem ti, že může sloužit dobrým ideálům, nejen zlým. Ukázal
jsem ti jak jsou ty ideály otřeseny v základech, pokud jim však nikdo nevěří. Ukázal jsem ti, že
propaganda je tak účinná, že se staví do cesty lidem, tříští jejich životy, ničí jejich lásky. Ukázal jsem
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ti, jak může být propaganda všemocná, pokud se jí nikdo nepostaví do cesty. Ukázal jsem ti, jak může
splynout s propagací a rozšířit se tak jako zhoubná nemoc. Ukázal jsem ti, že i za téměř sto let, v 21.
století bude propaganda pořád existovat. Že bude brát lidem životy a rozdělovat národy. Ukázal jsem
ti, jak šílený se může svět stát, když dvě mocnosti prosazují dva odlišné názory, dvě odlišné
propagadny. Ukázal jsem ti vše co jsi měl vidět.“
Hesendiel se otočil na Jóba a přistoupil k němu.
„Propaganda může rožšiřovat lživé informace, pravdivé informace i polopravdy, či z kontextu
vytržené informace. Vždy však záleží na účelu. Je to moc? Jsou to peníze? Je to touha přiblížit se k
ideálům lidské bytosti? Není propaganda jako propaganda Jóbe. Vždy záleží na účelu. I pravdivá
informace může být využita ke zlu a naopak. Nakonec je to vše o tom jestli to pochází odtud, nebo
odtamtud,“ řekl Hesendiel. Nejprve ukázal Jóbovi na srdce a potom na mysl.
„Záleží na tom zda se zodpovídáš jen sobě, nebo něčemu většímu než jsi ty sám. To je ta výsledná
volba, Jóbe. Věříš jen sobě? Žiješ jen pro sebe? Nebo žiješ pro lidi kolem sebe? Či pro ideály jako je
pravda a odvaha? Nebo žiješ pro to nejdůležitější?“
„Pro Boha?“ zeptal se Jób.
„I tak někteří lidé říkají lásce. Nemusíš se však identifikovat se specifickou vírou, abys mohl milovat.“
Jób přikývl. Konečně všemu rozuměl. Alespoň v to doufal.
„Je na čase abych tě opustil můj nejdražší Jóbe. Tvá pouť za poznáním skončila. Teď se musíš vrátit
do Terezína. Do toho pravého, krutého Terezína. Je ti souzeno, se tam vrátit a dát svým lidem naději. V
následující zkoušce, která přijde, ji budou potřebovat.“
„Dobrá. Jsem připraven. Jen zavolej Leviho a my se vrátíme do našeho světa.“
„Je mi líto Jóbe, ale Eli v říši snů již zůstane. Navěky.“
Tep se zrychlil. Tvář se zalila potem. Brada poklesla.
„Cože? Cože?! To jako? To jako, že zemře? Ne! Nenechám ho umřít! Ne, ne, ne! Kde je?! Měl jen
horečku? Kde je Hesendieli! Kde je!“
Hesendielovy oči se zalily slzami. Usmál se.
„Sbohem Jóbe. S bratříčkem na tebe budeme čekat tam, kam chodí ti, co projdou tunelem.“
„Já nechci! Ne! Dej mi ho!“
Hesendiel se k Jóbovi otočil zády. Mávl rukou. A Snový Terezín se rozplynul.
…
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„Jóbe! No tak Jóbe prober se!“
Bedřich. Šediny. Ostrá tvář. Žádná bílá kutna. Žádné fialové svělo. Bedřich.
„Bedřichu! Bedřichu!“ oddechoval zhluboka Jób.
Probudil se. Byl to jen sen. Snový Terezín. Hesendiel. Propaganda. Jen sen.
„Co Levi? Je na palandě? Je v pořádku?!“
Bedřichovu tvář zakryl stín.
„Levi se už neprobudí. Levi - Levi v noci zemřel.“
Jen sen?

EPILOG

Byli tři. Jób je viděl z dálky. Švýcar a dva dánští zástupci. Komise Červeneného kříže. Rozhlíželi se
kolem a usmívali se. Vyslání proto, aby se nechali obelhat. Obelhat propagandou.
„To je ale strašně špatně! Když nás uvidí takhle budou si myslet, že se v Terezíně máme velice dobře!
To je ale lež!“zašeptal malý chlapeček.
„Takoví už život je, nejdražší. Musíme být silní. Držet spolu. A jednoho dne bude náš zpěv tak silný, že
přehluší i Hitlera a kohokoliv po něm. Budeme svobodní. Slibuji, nejdražší“ usmál se Jób odhodlaně.
„Připraven?“ řekl Bedřich a podal Jóbovi noty.
Jób na něj pohlédl svýma světlýma očima.
„Připraven Bedřichu.“
S těmi slovy začal zpívat slova dětské opery Brundibár.
A chór židovského lidu už nikdy neustal.
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„..naše naděje nebude ztracena,
naděje dvou tisíců let,
být svobodným lidem ve své zemi..“
(HA-TIKVA)
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