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minirecenze

Cestou do Betléma je psáno jednoduchou reportážní linkou, avšak řečí bazírující na detailech.
Cizojazyčné fráze, kterých je v textu snad až příliš, vyzdvihují prostředí, v němž se děj odehrává, a
akcentují záludnost problematiky jazykových bariér. 

Za nestylové lze mít střídání ich- a er-forem v průběhu celého děje. Na druhou stranu tento styl
narušuje jednotvárnost charakteristickou pro texty v čisté ich-formě.

Cestou do Betléma je prosté neakční vyprávění, v němž se vyskytuje násilí odpovídající logice
děje, resp. v podobě spravedlivé pomsty, která je důležitější pro aktéry příběhu víc než pro příběh
sám. – Obsah upřednostňuje vztahy a lásku, nikoli sex; ale ani jeho minimum neslouží k navýšení
přitažlivosti děje, který sám o sobě není z konzumního pohledu nijak atraktivní. – Všechny hlavní
ženské  postavy  příběhu  jsou  lesbičky.  –  Jména  osob  jsou  smyšlená,  výjimku  tvoří  historické
osobnosti, např. Pražský Maharal. – Místopis, názvy i popsané skutečnosti mohou být fiktivní. 

Cestou do Betléma vzdáleně reflektuje velké přátelství dvou biblických postav Židovky No'omi a
Moábky Rút.

charakteristika hlavní postavy

Excentrická  vojenská  analytička  Deny  Becal-Miler,  provdaná  za  Izraelku  Maju,  se  souhrou
okolností ocitá v Midraši – výcvikové akademii pro operační zpravodajské důstojníky. Slabá znalost
hebrejštiny spolu s částečným německým původem vzbuzují u mnoha zúčastněných nedůvěru. Už
tak  konfliktní  situaci  zhoršuje  nesoulad  mezi  starým  a  nastupujícím  vedením  Mosadu,  dvěma
vlivnými skupinami, mezi nimiž vázne komunikace.

Z Deny Becal-Miler se před odletem do Tel Avivu stává britský vojenský konzultant Ruth Singer.
Ve výcvikové akademii se Ruth/Deny zamiluje do vojína strážní služby No'omi Gabaj. Její vztah s
touto mladou dívkou prolíná příběhem až do jeho konce.

Ruth/Deny sama sebe považuje za intelektuálku z ulice. Tomu odpovídá i její mluva a myšlení;
obojí kolísá podle momentálních emocí od knižního jazyka až po výrazy vulgární.

Občasné zdánlivě nezralé chování Ruth/Deny je zčásti přetvářkou, zčásti reflexí jejích asociálních
rysů.

Zda jsou varovné hlasy, které Ruth/Deny tu a tam zaslechne, příznakem schizofrenie, nebo zda
vycházejí z jejího podvědomí, nelze s jistotou říct, protože to neví ani ona sama.

jazyková poznámka

V případě nejasné výslovnosti byla použita fonetická hebrejština místo anglosaského standardu.
(aný / ani)

Čárka může nahrazovat přízvuk (be'vakašá = be'vakaŠA).



CESTOU DO BETLÉMA

Má je pomsta i odplata,    
přijde  včas a jejich noha   
zakolísá, den jejich běd      
se blíží, řítí se na ně, co      

 je  jim uchystáno.                

- pátá kniha Mojžíšova -    

ulice Borochov, Tel Aviv, Izrael, 20. srpna

Jak vše vlastně začalo...
Dívám se dolů z okna na klidné,  tiché okolí našeho domu. Právě zde,  v  jednom ze světlých

činžáků, mám se svou ženou a naší společnou přítelkyní pronajatý byt. Přemýšlím, jakým podivným
během osudu jsem se tu vlastně ocitla. Události vzaly poměrně rychlý spád, když– ale ne, všechno
začalo už mnohem dřív, tehdy v březnu, v hlavním městě České republiky...

Výstavní ulice, Praha, ČR, 3. března

Je pátek, tři hodiny odpoledne, a já si hovím doma ve svém křesle proti televizi. Z Vojenského
informačního úřadu, zkráceně VIÚ, kde pracuju, se mi kupodivu podařilo dezertovat o dvě hodiny
dřív.  Nezvykle dobrý výkon na to,  že je  pátek.  V televizi  běží  obvyklé odpolední  důchodcovské
mýdlovky, to jest  Rudé růže a  Bouře lásky. Okay, souhlas;  Sturm der Liebe by se dal přeložit líp;
Láska útočí,  či  Ofenzíva lásky a tak dál, ale – ruku na srdce – sejde na tom vůbec? – Počkat, aby
nedošlo  k  omylu,  mluvím o  satu,  o  televizi  Das  Erste,  což  je  německá veřejnoprávní  jednička.
Zelenohnědou útrapu přijímáme též, ze společné antény, ovšem, sledujeme ji jen málokdy. 

Čas běží vesele dál a má žena pořád nikde. U šálku přeslazeného earl greye přemítám, zda u ní v
práci  mohlo  dojít  k  nějaké  komplikaci.  Hm...  těžko  říct,  nic  nelze  vyloučit,  má  registrovaná
partnerka  Maja,  původem z  Haify,  pracuje  na  izraelské  ambasádě,  kde  se  stará  o  prověřování
žadatelů o víza. Na jistý počet dní, dejme tomu na devadesát, funguje styk bezvízově, ovšem na
dobu delší nutno míti v papírech štempl. Před tím se musí zjistit, zda pan Novák není v příslušné
zemi  osobou  nežádoucí.  Na  prvý  pohled  jde  při  této  práci  o  rutinní  záležitost,  u  níž  by  ke
komplikacím docházet nemělo. 

Další čtvrthodinka pryč a Maja stále nepřichází. Mám tedy dost času napsat, že se příští víkend



chystáme na jednu z  našich  kurýrních  služebních  jízd,  v  pořadí  to  bude myslím pátá,  a  to  do
hlavního  města  Belgie.  Proč  je  to  jízda  kurýrní?  No...  protože  jde  o  převážení  materiálů  s
informacemi, které nemají jít běžnou a ani elektronickou cestou. Ne, ne, nejde o práci pro chlapáky
s předčíslím 00, zvládnou ji i dvě holky třicet let staré, tudíž my.  Činnost kurýrní služby probíhá
naprosto civilně, téměř prozaicky; převezme se zapečetěná kazeta v místě A a odevzdá v místě B.
Co se v kazetě nachází, neřeknu, protože to nevím. Pokud by byl někdo z těch, co zásilky převážejí,
tak hloupý a vyptával se na jejich obsah, je skoro jisté, že by příště už nic nepřevážel. Dle mého
odhadu, i když se mohu mýlit, jde o svodky se sběrem informací: sledování tisku, televize, nálad
obyvatel,  tedy  průzkumy,  jaké  provádí  každá  země  pro  svojí  interní  potřebu.  Nejde  o  nic
atraktivního,  je  tudíž  nepravděpodobné,  že  by  se  to někdo pokusil  zcizit.  Práci  kurýra lze  díky
předešlým faktům označit za tuctovou. Má žena ji vykonávala už při studiích fakulty mezinárodních
vztahů. Proč teď znovu začala? Jo... správná otázka. Maja Becal-Miler (než jsme se vzaly, byla ona
Becal a já Dagmar 'Deny' Milerová) pochází z dobře situované izraelské rodiny. Její otec je známý
podnikatel s vazbami na armádu. Maja byla přijata na prestižní Eton a už tehdy měla, snad i díky
politicky exponovanému otci, co do činění s diplomatickými kruhy, což je synonymum pro kontakt s
organizací Ha'Mosad,  pojmenované slovem, které česky neznamená nic  jiného než  (ten určitý)
Institut a  je  jednou  z  nejefektivnějších  zpravodajských  služeb  světa.  Název  Ha'Mosad  se  mezi
zasvěcenci z bezpečnostních důvodů neužívá, nahrazuje ho neurčitý termín  Ha'Misrád. V  češtině
bychom prostě řekli Úřad, eventuálně náš Úřad, abychom nějak zohlednili určitý člen Ha. 

Odpočátku jsem tak nějak tušila, že má partnerka cosi rozvědného dělá, nikdy jsem jí ale na toto
téma nekladla otázky. Nemá smysl ptát se na něco, nač nelze vůbec nebo popravdě odpovědět. Až
mnohem později se ukázalo, že Maja nebyla pouhou tuctovou simultánní tlumočnicí, že v reálu
prováděla  i  důležitou  počítačovou  analýzu  hlasů  a  snad  i  mimiky  různých  vysoce  postavených
osobností při politických jednáních za účelem odhalení lží.

Zhruba před rokem přišel na řadu Majin stěžejní úkol; měla se ve státním zájmu provdat na dva
roky do Švýcar. Podobně slizké praktiky nejsou ničím novým, sahají až do středověku, a už tehdy
bývaly co do výsledku velmi úspěšné. V našem případě šlo o nejmenovaného prominenta, činného
v mezinárodních financích. Úkol přišel nevhod, v době, v níž jsme se chtěly vzít my dvě. Respektive
uzavřít registrované partnerství, neboť z kostela by nás v Česku tolerantní heteráci vypráskali. Díky
naší  plánované svatbě má žena úkol  odmítla,  což mělo za následek eskapádu událostí,  končící
ostrým  střetem,  v  němž  nám  šlo  doslova  o  krk.  Věřte,  není  žádný  med  stát  na  pobřeží
Středozemního moře s páskou na očích proti popravčí četě, obdařené puškami M4. 

Díky štěstí a oboustrannému kompromisu, a snad i díky mé ochotě spolupracovat, dostala má
žena druhou šanci. Na ambasádě v Praze sice zatím zůstala, ovšem, bylo jí dovoleno začít znovu
pracovat  přímo pro  Úřad.  Samosebou jako bažantka,  od píky,  coby kurýr.  Mně,  vzteklé zmiji  s
druhým džudistickým danem a mezinárodním zbrojákem, nabídli  funkci ochranky a  řidiče. Co k
tomu dodat...? Žádné velké prachy za to nejsou, ale lepší pár teuro v kapse než drátem do oka, jak
se obrazně říká. Peníze dostávám v hotovosti proti podpisu na ambasádě na Letné, kam si  také
chodím půjčovat knihy. Je jasné, že armádní kontrolní orgány, míním naše kontras, tohle všechno
mohou vědět, nebo na to časem přijdou. Takže... jak dlouho mi budou meloušky pro cizí vládu
tolerovat, není jasné. Jednoho dne mě zavolají před komisi, a já budu muset z  české armády na
vlastní žádost odejít, nebo mě prostě na jejich žádost vylejou. Asi právem, ono být  činná pro cizí
velvyslanectví jakožto příslušnice tuzemských ozbrojených sil je velmi pravděpodobně v rozporu s
platnými předpisy, a radši nedomýšlet, nakolik je to v rozporu se zákonem.

VIÚ,  Vojenský informační úřad,  kde já,  Deny Becal-Miler,  s  hodností  kapitána pracuju,  je  dle
některých lidí nadbytečná instituce, přeživšísesja z dob totality, organizace, která za pár let, co v ní
působím,  měla  být  přinejmenším třikrát  zrušena.  Jaká  je  náplň  naší  práce,  práce analytického
odboru? No, obvykle procházíme staré kauzy, související  s armádou, přestože jejich  účastníci už
dávno nežijí. Spis se buď odtajní a přetransportuje do centrálního archivu v Brně, nebo ponechá



neodtajněný u nás v trezorové místnosti. Nezpracovaných materiálů tu leží neuvěřitelné mnoho, na
jeho vyřízení bychom potřebovali asi tak sto let. Do tohoto mumraje přicházejí i současné události.
Nene, nevěřte v blízká či vzdálená setkání jakéhokoliv druhu, jde o tajnosti zcela obyčejné; dejme
tomu, že při cvičení se spojenci jednomu našemu tanku dojde díky poruše nafta, upadne pás  či
hlaveň. Pozor, nic takového se nestalo, jde o ilustrační příklad! Vyžádáme si ze štábu rozbor kauzy,
celé  to  zpracujeme a  rozhodneme,  zda  se  věc  zveřejní.  Obvykle  ne,  a  když  je  tomu náhodou
naopak, poskytneme zprávu tisku. Ten ji většinou neotiskne; koho by dnes zajímalo cvičení NATO,
když je na světě tolik důležitých věcí,  například to, že se tomu či  onomu feudálnímu princátku
vyklubal první zub.

detašované odd. Mosadu, ulice Lomaks, Bnej Brak, Izrael

Jakmile se ozval kovový zvuk otevíraných dveří, muž sedící na stoličce povstal. "Generále, hlásím
splněný úkol. Část mého oddílu, složená z pěti mužů, přivezla ze Sicílie cílový objekt. Ta žena sedí ve
vedlejší cele. Odmítá vypovídat."

"Díky, Ori. Nějaké potíže?" zeptal se generál Segev formálně poté, co za ním zaklaply dveře cely.
"Ani  ne,  generále.  Jednomu  z  mužů  se  obnovilo  zranění  z  minula.  Nesouviselo  s  plněním

současnýho úkolu."
"V pořádku."
"Máme tu ženu vyslechnout?" otázal se Ori.
Segev zavrtěl hlavou. "Ne, výslech provede později někdo jiný."
"K čemu to, generále? Naše jednotka má k podobným účelům výcvik."
"To vím, Ori, jenže já chci do věci zaangažovat další osobu, a to plně. Zranění vašeho příslušníka

se nám vcelku hodí."
"Můžu se zeptat, kdo má být ten další, generále?"
Segev  chvíli  mlčel.  Rukou  si  přihladil  knír.  "Mm...  před  časem  tě  kdosi  oslovil  Šnauce,

vzpomínáš?"
 Ori bez radosti ve tváři přikývl. "Jo, vzpomínám, generále, tamta agresívní ženská cestou ve

voze. Jedna ze dvou Němek, co jsme tehdy zastřelili."
"Jedna ze dvou, co jste tehdy nezastřelili," upřesnil Segev. "Její kód zní Valkýra. Vámi zadrženou

ženu vyslechne ona, tím je zaručeno i její další zapojení do případu."
"Generále... vy jste tu šéf, já mám ale... zkrátka, považuju za riziko přibírat jen tak bez ničeho

úplně cizího člověka. A ještě k tomu ženskou!"
"Není cizí, Ori. Podepsala spolupráci, to ty nemůžeš vědět, a už jsme ji i s úspěchem nasadili. Má

skvělé instinkty."
"Rád  věřím,  generále,  jenže...  vzhledem...  prostě,  zvládli  bysme  to  i  bez  ní."  Ori  si  rukou

opakovaně pročesával černé, kudrnaté vlasy. Z vývoje situace nebyl nadšený, spolupracovat s cizáky
bylo tím posledním, co by si přál.

"Vážně by někdo z vaší jednotky dokázal v Evropě jednat při jakékoli příležitosti, za každé situace,
která nastane, s tuzemci, aby ho měli za místního, aniž by jedinkrát nevzbudil podezření?"

"No... dost pochybuju, generále. V okolních státech jo, ale v Německu sotva."
"Dobře.  –  Podívej,  tohle je něco jiného než přijet  do hotelu se skupinou turistů.  Tady nejste

uzavřená skupina, budete muset jednat s tuzemci, nelze se tomu vyhnout. A právě proto tam s
vámi bude ona. Ty velíš, ona má poslední slovo."



Ori  se  poškrábal  na  zarostlé  tváři.  "Jestli  to  dobře  chápu,  generále...  můj  oddíl  má  vést...
cizinka?? Nějaká Němka??"

"Řekl  jsem,  že  velení  máš  ty.  Ona  zná  prostředí,  detailně,  vyrůstala  tam,  pochop.  Musíte  ji
respektovat. Proto má ona poslední slovo. Jinak jste jeden tým. Muž jako muž. Ber to jako příkaz."

"Provedu, generále, ale přece jen..." Ze zachmuřené tváře nezmizely pochybnosti. "...navrhuju,
když už ženu... tak nasadit některou z našich."

"Nasadit v Evropě naši krásku? Aby mluvila rodnou němčinou, zapadla vzhledově mezi populaci,
dokázala sehrát roli jakékoli profese, uměla řídit kamion a stiskla spoušť zbraně, kdykoliv je třeba??
To vše za standardní žold?? Ty o takové ženě víš?? Já ne, Ori."

"Ani já, ale potřebujeme vůbec do oddílu nějakou ženskou, generále?? Používáme je přece ke
speciálním úkolům. K průzkumu třeba, nebo dostat cíl na místo."

"Opakuju, potřebujeme zrovna ji, protože ji chceme. Náš  Úřad ji chce! Chceme ji do budoucna
nastálo, protože jinou podobnou nemáme. Ona všechno, o  čem jsem mluvil, zvládne. A možná i
daleko víc. Tahle žena je jedním slovem mimořádná."

"Jenže nemluví hebrejsky."
"Něco  zná,  zbytek  se  naučí.  Ty  s  ní  budeš  beztak  komunikovat  anglicky.  Eventuálně  tvojí

poloněmčinou."
"Dobře, generále. Když musím, tak ji vezmu."
"V pořádku, Ori.  Ihned se přesuň se třemi určenými lidmi z oddílu do hlavního města České

republiky. Každý do jiného hotelu. Tu ženu budeš příští pondělí v jednu hodinu po poledni čekat v
Praze na letišti  Havel. I přesto, že se osobně znáte, použiješ heslo: Šir sameach šára Sára.*[17] Ona
odpoví: Sára šára mezaméret.** Předáš té ženě pas a letenku, pak se vrátíš do hotelu, kde počkáš
na další instrukce. Čekání může trvat déle. – Je ti úkol jasný?"

"Ano, generále Segeve."

Výstavní ulice, Praha, 3. března

Když se má krásná polovička kolem šesté konečně ukáže doma, je celá rozrušená. Dá mi pusu s
vůní V od Clive Christian a v rozrušení nepromluví jako obvykle německy, nýbrž česky: "Něco přijde,
Valkýro!!  Chci  říct  Deny."  Předešlou  nordickou  přezdívkou  mě  kdysi  obdařila  právě  Maja.
Mimochodem, její chlebodárci mně pod shodným jménem založili už před deseti lety osobní spis.
Potěšující, že?

"Co přijde?"
"Nevím, ale něco děje!"
"Myslíš, že se něco děje, Majuš?"
"Jo, jo."
"A co vlastně?"
Afektovaně roztáhne prsty a ukáže obě dlaně. "Nic dobrý, Deny. Zrušili nám cestu do Bruselu."
"Copak, copak? Ptala ses na to?"
"Jo, tajemníka u nás na ambasádě. Řekl: do Belgie někdo jiný, vaše žena nemá čas."
"Já že nemám příští víkend čas?? Jak to váš tajemník ví??"
"To je právě!" zdůrazní má žena, která hovoří česky bez přízvuku, jen jí občas nějaké to slůvko

vypadne.                                                  

*   Veselou píseň zpívá Sára.                                                                                                                           ** Sára zpívá, vyzpěvuje.



"To je právě to..." šeptnu, aniž bych ji chtěla opravovat. "Říkáš, že něco stane, Majuš..."
"Jsem jistá, kočko, určitě, brzo," odvětí ustaraně poté, co mě vezme kolem ramen. "Nic dobrý,

říkám ti, tajemník divně koukal."

  

komplex Chodov, Praha, n  á  sleduj  í  c  í   pondělí

Týden začíná a já mám dnes náhradní volno. Asi bych měla mít radost, jenže mně pořád vrtá v
hlavě to, co mi Maja přede dvěma dny řekla. Přemýšlím o tom neustále. Pořád čekám, že odněkud
něco přiletí, že mě někdo začne sledovat, že se cosi přihodí, nebo alespoň nastane malý náznak
čehosi neobvyklého. Pořád nic. Kdoví, třeba ona zrušená cesta vůbec nic neznamená. Na druhou
stranu, proč by tajemník tvrdil, že za týden nebudu mít čas?! Vždyť mám každý víkend volno!

Ta nejistota mi pije krev. Skoro mám chuť zajet na Letnou na ambasádu a otevřeně se na věc
příslušného člověka zeptat. Zatím to neudělám. Vjíždím na kryté parkoviště obchoďáku, vypínám
motor a uvažuju, co  bude dál. S mobilem na sedačce spolujezdce čekám  na  veledůležitý hovor,
který nepřichází.

Asi po třiceti minutách zavolám svou ženu. Ani jí se zatím nikdo neozval. Proč nás tak napínají?? 

Na  parkovišti  tvrdnu  skoro  hodinu,  až  do  jedenácti.  Jsem  znuděná, z  nicnedělání unavená.
Stresuje mě i fakt, že čekám na něco, o čem nic nevím, dokonce ani to, zda to vůbec přijde.

Už už chci nastartovat, abych odjela, když vedle mě zaparkuje tmavý mercedes. Okay, tak tedy
počkám, zda v něm nespatřím gumové ksichty Mužů v černém nebo něco podobně ojetého.

Když se nic nestane, odvracím hlavu od mého souseda a sleduji, jak v přední  části parkoviště
kdosi s námahou vyjíždí z řady. Dlouhá limuzína... málo místa... asi se bál, aby neťuk do někoho za
ním...  Nuda,  nuda,  hrozná  nuda...  samá  auta...  nesnáším  je...  jdou  mi  na  nervy...  plecháče  s
lufťáky... s drsňáčky a tetovánky... s rakvemi na střechách... s blbými držáky na blbé horskáče...
invaze cyklistů... Vuelta každý pátek... v neděli fofr zpět... ať se zabim, dyž budu první... Je mi z té
představy zle...  Úspěšné rodinky heteráků,  zlůzovatělé i  ty  spořádané,  s oraženými americkými
potomky, jejichž naivní dětství trvalo díky netu snad jen pět let... V létě na kolo... v zimě do Alp...
fuj, Gott strafe Brexit! A taky nás chraň před soudobým konzumním náboženstvím...

Nový pohled vlevo mě kupodivu ujistí, že se za okénkem mého vozu nachází čísi pohledná zadní
část. Říkám pohledná, protože jde zjevně o ženu. Hezké vypasované džínsy, jen po nich vztáhnout
ruku. Pochybuju, že jde o náhodu, ještě nikdy v životě mi nikdo podobně neluxoval boční sklo.

Spustím okénko. Plácnout,  či neplácnout, to je to, oč tu běží. "Můžu vám pomoct?" zeptám se
toho pěkného zadku.

None, má to i tělo a hlavu, zkonstatuju spokojeně, když se neznámá narovná. 
Věk  pětadvacet.  Černé vlasy  i  oči.  Málo  vyholená obočí,  tmavší  pleť.  Jasný,  cizinka,  není  to

náhoda.

"Omlouvám se," říká perfektní anglinou poté,  co zvedá ruku s nevelkým zlatavým předmětem.
"Spadlo mně pero, už ho naštěstí mám."

A je to tu! Zlaté plnicí pero, ozdobené nápisem Ha'Mosad le'modyjin u'le'tafkidym mejuchadym
– Institut pro informace a zvláštní úkoly! Tak přece... 

"Mám doma stejné," na to já, "ale neberu ho sebou, abych ho nááhodou neztratila jako vy." Teď
už je mi jasné, že tajemník nelhal; asi opravdu nebudu mít o příštím víkendu čas...



Neznámá s úsměvem přikývne. "Ha'im at Valkyra?"* přejde do hebrejštiny.
Přikývnu. "Ken. U'ma ha'šem šelach?"**

"Aný Šošána."***

"Na'im me'ód,"+ zopakuju formálně, čímž vyčerpám svou konverzační slovní zásobu.
"Někdo s tebou chce mluvit," zopakuje anglicky poté, co zavrtím hlavou na znamení, že  vůbec

nerozumím. "Moje auto, nebo tvoje?" otážu se pak věcně.
"Pojedeme mým."
"Okay." Zamknu svůj vůz a nasednu do medáka.

"Jak se má Maja?" zeptá se Šošána, dívka jménem Zuzana, nebo s krycím kódem Růže. 
"Kdo je Maja?" odpovím, aniž bych přestala tupě zírat do předního skla.  Otázka mě celkem

rozladí. Tu pindu za volantem vidím prvně v životě, tak proč tu mám kvákat o svém soukromí??
"Přece tvá registrovaná... žena, chodila jsem s ní půl roku do akademie."
"Do špiónské? Do Midraše?"++

"Ano."
Hovor o mé ženě dál nerozvíjím.
"Zajímá tě, kdo s tebou chce mluvit?" zazní další dotaz.
"Ne," mávnu rukou, "beztak se to brzy dozvím."
Krátce se na mě otočí. "Musíš být velká ryba, když za tebou přijel jeden ze šéfů Úřadu."
"Tss!" ušklíbnu se. "Jsem jenom pěšák."
"Tomu nevěřím."
Věř si, čemu chceš, puso, je mi to buřt. Neodpovím, nemám náladu na lichotky, ani dohadovat

se; nejsem ta, co musí mít vždycky poslední slovo.
Řidička se pousměje. "Víš, že ředitel Úřadu Tav jde do penze?" položí nečekanou otázku, která je

pro mě spíše informací.
"To je mi novinka."
"Prý každým dnem."
"Kdo nastoupí na jeho místo, už řekli?"
"Asi současný šéf špionážního."
"Hnhn... šéf Cometu jako obvykle... a co generál Segev?"
"Těžko. Ten má jít  taky nahoru,  ale prý ne  až nahoru. Pokud to nevíš,  byl  nedávno v záloze

povýšen na aluf. Teď je už generálmajorem."
"Aha... když jsem ho posledně viděla, byl ještě ta'al, bezhvězdičkovej generál – brigádní."
Pak víceméně mlčíme až do doby, kdy v odstavném pruhu nahoře na Evropský spatřím tmavý

mikrobus s neprůhlednými skly. Za ním stojí dva černé mercedesy s konzulárními espézetkami. No
servus, je tu celá delegace, spíš to vypadá na velký průšvih než na velkou rybu.

"Jsme tu," dozvídám se od Zuzany-Růže.
"Jo. A díky za odvoz. I za džíny v okně, byly sexy."
Nemyslím, že bych jí zalichotila, asi je na chlapy, hm, to má holka pech... Nahodí formální úsměv

a krátce mi zamává. Její auto odjíždí.

Přišourám se  k  mikrobusu,  abych  v  jeho nákladním prostoru  zažila  překvápko;  na  jedné  ze
sedaček tu v dvouřadovém obleku sedí zastupující ředitel Úřadu Chajm Gadi. Tváří se dost vážně.

"Šalom,"+++ pozdravím bezbarvě v očekávání čehosi neurčitého.

*      Jsi Valkýra?                                                                            +      Těší mě.
**    Ano. A jak se jmenuješ ty?                                                 ++    midraša = obecný název pro specializované vzdělávací zařízení 
***  Jsem Zuzana / Růže.                                                            +++  Zdravím.



"Šalom. – Š'ví lach po. – Ma šlomech?"* zeptá se Gadi úvodem víceméně formálně. 
"Tov me'ód, todá,"** odvětím podobným způsobem, než usednu.
"To rád slyším. – Generál Segev nechává zdravit. Žádá vás o pomoc. Budete ochotna?"
Pfff... co na tohle odpovědět...? Říct ne už kvůli mé ženě a předešlým malérům prostě nemůžu.
 "Mmm... smím vědět, oč jde, kdy a kde se to stane, pane zastupující řediteli?"
"Kdy? Hned – pokud do toho půjdete. Víc vám říct nemohu. Musíte souhlasit, anebo odmítnout.

V prvém případě odletíte hned do Tel Avivu. To jest za sedmdesát dva minut."
Bezva... "Tak říkám: ano," vypálím naslepo. "Jenže pracuju, zítra mám být v práci."
"To zařídíme. Vše je připraveno. Vaše žena dodá do VIÚ neschopenku. Dostala jste leptospirózu,

ležíte na izolovaném oddělení nemocnice... Bu – lov – KÁ," odslabikuje, při čemž dá přízvuk na
poslední slabiku. "Pod vaším jménem tam samozřejmě nastoupí jiná pacientka."

Jiná pacientka?! Těěěbuch, jestli tohle praskne...! Situace se mi začíná vymykat z rukou. Mám
vtíravý pocit, že mé víceméně nudné dny ve VIÚ se pomalu krátí.

"Okay. – Smím se stavit doma?"
"Ne."
"Aha. A zavolat ženě?"
"Můžete teď hned, pak už ne. Nic konkrétního nesmíte říct."
"Naznačit?"
"Pouze naznačit," zdůrazní Gadi ostře, načež mi podá mobil neurčité značky. "Použijte můj, volá

kódovaně přes nemonitorované kanály. Nedá se odposlechnout ani vysledovat." 
"Děkuju."  Naklepu  číslo,  vytočím  ho  a  pár  sekund  čekám.  "Ahoj,  kočko..."  zahlaholím  s

předstíranou veselostí,  jen co se Maja ozve,  "...poslyš...  jak jsme mluvili  o  tamtom jednání,  že
nemám v sobotu čas...  tak to sedí," zaimprovizuju.  "Musím hned pryč, a nevím na jak dlouho.
Domů to nestíhám. – Jo, budu pozdravovat Sylvu, když ji cestou potkám."

Maja se okamžitě dovtípí; Sylva létá na lince Praha-Tel Aviv. "Ahá, tak ji ode mě vyřiď pozdrav.
Opatruj se, kočko. Líbám tě!"

"Já tebe taky, kočko, čau!" Zavěšuju, vracím mobil Gadimu. "Bylo to okay?"
"Bylo. Dobrý nápad s tou letuškou."
"Vy ji znáte??!"
"Ovšem, vedeme ji v evidenci, scházíte se s ní přece. V každém letadle sedí mezi cestujícími naši

strážci. Zaznamenali ji. Mimochodem, je čistá, pokud vás to zajímá."
"Aha..." A já bloud uvěřila,  že nás přestali  sledovat...  "Omlouvám se za dlouhé vedení, pane

zastupující řediteli. – Co mé auto?"
"Zajistím jeho odvoz k vám domů na parkoviště. Klíče dostane vaše žena."
"Rozumím. A dál?"
"Odevzdáte mi mobil, doklady, všechny peníze a snubní prsten. Byl zakoupen vaším tchánem v

Jeruzalémě, je vyroben na zakázku, někdo by ho mohl poznat. Jde o velmi dobrý identifikační znak.
Dáme ho vaší ženě."

Co všechno o mně nevědí... Nebo spíš, existuje vůbec něco, co by o mně nevěděli?? Vytahám z
kapes příslušné věci,  nakonec stáhnu z  prsteníku i  snubák.  Podám ho spolu s  ostatními  věcmi
místořediteli Gadimu.

"Děkuji. Ještě zkontrolujte, zda vaše oděvy nemají štítky od výrobce. Pokud ano, odstraňte je.
Pro jistotu. Týká se i spodního prádla. Zde máte malé nůžky."

Páni, ti to ale berou zgruntu!
Gadi opouští na okamžik vůz, abych mohla spáchat příslušný striptýz, a když jsou všechny štítky

dole, zabuší spokojeně na kabinu řidiče. Měl by říct:  teď na párty, Karle,[21] ale neudělá to. "Teď
rychle na letiště," zazní z jeho úst. 

*   Zdravím. – Sedněte si tu. – Jak se vám vede?                                                                                           ** Velmi dobře, děkuju.



Okay, párty dnes vynecháme...
Mikrobus se dává do pohybu. Před i za námi jedou coby ochranka v odstupu několika metrů

černé konzulární medáky. Pomalu si připadám jako někdo důležitý.
Gadi krátce pohlédne na hodinky. "Na letištním terminálu Sever 2 vyhledáte kavárnu. Vedle ní je

úřadovna policie. Mezi těmito dvěma místy stojí fialový sloup. U něho se přesně ve dvanáct nula
nula setkáte s mužem z oddílu Bajonet," dozvídám se. "Modré džínsy, černé triko, neoholená tvář,
tmavé vlnité vlasy, krátká jelenicová bunda, na krku zlatý řetěz. Mimochodem, už jste ho jednou
viděla.  Kontaktní  fráze:  Šir  sameach  šára  Sára.* Vaše  odpověď:  Sára  šára  mezaméret.** –
Dostanete pas na jméno Ruth Singer, letenku a pár instrukcí. – Budete si obě hesla pamatovat? Je
vám vše jasné? Nemáme ve zvyku při  podobných příležitostech používat  angličtinu,  je  mi  líto.
Ovšem, zvolili jsme kvůli vám záměrně snadný text."

"Hesla si pamatuju, pane řediteli – min ha'bóker ad ha'érev Sára šára mezaméret*** – náhodou
tu říkačku znám, je mi vše jasné."

Gadi krátce roztočí na ukazováku nůžky, které jsem ještě před chvílí používala. "Výborně. Ještě
něco: v Úřadu dochází toho času k personálním změnám, což se zřejmě dotkne i mne. Buďte proto
připravená na... eventuální potíže." Odloží nůžky. Zatváří se velmi vážně.

"Aha... když je to tak, budu připravená."
Jo, lehko se to řekne, je ale dost těžké předvídat,  co v praxi znamenají  eventuální  potíže při

perzonálních změnách ve zpravodajské službě. A jak se na ně připravit, to fakt netuším, takže to
celé pouštím z hlavy, děj se vůle Páně, a plně se oddávám bondovsky hloupé roli; kontaktní hesla...
setkání s kýmsi z likvidační skupiny Kidon, česky Bajonet nebo Bodák... falešný pas s cizí identitou...
Ách jo... jsem v tom až po uši... a couvnout už nemůžu... 
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Gadiho  auto  mě  vyhazuje  těsně  před  vchodem  k  druhému  terminálu.  Visí nad  ním  lampa
panoramatické kamery. Uvnitř haly je pěkný mumraj. Cestující se tu hemží jako kobylky. Naštěstí
mám nějakou tu minutku k dobru, ono vyznat se tu není nic snadnýho. 

Kde je kavárna? Támhle, světlý nápis, už ji mám. Policie? Vpravo od ní, jo. A pěkně tlustej fialovej
sloup k tomu. Mám ho. Někdo tam už postává.

Muž, který se mi představí jako Ori. Dobře si ho pamatuju, onehdy jsem ho nazvala německým
slovem Tlama, foneticky Šnauce. Byl jedním ze Segevovy popravčí čety, která po mně a po mé ženě
střílela  nedaleko Tel  Avivu  u  místa  jménem Palmachim.  Přezdívka  Schnauze vznikla  z  příšerné
německé výslovnosti, s níž se se mnou Ori dohadoval. Ani teď se netváří nijak nadšeně, že mě vidí.
Sahá do bundy, respektive do náprsní kapsy, přesně tak, jakoby hodlal vytasit zbraň. Naštěstí pro
mě vytasí jen pas a letenku. V letadle mám mluvit anglicky, totéž platí po příletu. Na Bengurionově
letišti mě prý vyzvedne někdo, koho znám. Bližších informací se mi nedostane.

"Ma chadaš?"+ zkusím svou hebrejštinu v momentě, kdy se Ori chystá odejít.
Neochotně zůstane stát. Otočí se, aby mě propíchl pohledem. "Klum."++

"Aha." Ve snaze neztrapnit se pokračuju radši anglicky: "Smím ti říkat Šnauce?"

*      Veselou píseň zpívá Sára.                                                                                                                +   Co je nového?
**    Sára zpívá, vyzpěvuje.                                                                                                                     ++ Nic.
***  Od rána do večera Sára zpívá, vyzpěvuje.



Beze slov pokrčí rameny. 
"Není to urážka, jen přezdívka."
"Hh." Podle nakvašeného, pochybovačného výrazu odhaduju, že se mu to nelíbí. Zřejmě se mu

nelíbím ani já.
"Co Palmachim, vzpomínáš?" nadhazuju.
"Jo."
"Bezva poprava, že."
"Snad."
"Často nestřílíte vedle jako tehdy."
"Jen do černýho."
Herrrgot, já toho mlčocha nerozmluvím! "Jasně. A... jinak? Kde jsou tví řezači hrdel?"
"Nemám tuchy."
"Hm. –  Máme spolu dělat?"
"O tom nevím."
"Moc kecám?"
"Dost, řekl bych."
"Tak sorry. – Le'hit."* Odvracím se od něho.
"Co bylo pak?" zaslechnu za sebou anglicky.
Teď jsem proměnu úsečná já. "Kdy?"
"Po popravě." Konečně na mě pořádně pohlédne. Že mu to trvalo!
Opřu se loktem o rozměrný sloup, nasadím povznesený výraz. "Vzaly jsme taxi, koupily benzín a

jely zapálit Lamar-Ofru."
Ušklíbne se. "Pf! Něco vám nevyšlo, ten barák furt stojí."
"Stojí, je z betonu, nechytil."
"A dál?"
"Dali kravatám flinty a vyhnali je do přízemí. Do zad nám vpadli poliši. Tak jsme šly na dohodu."
"Mm, to jsem chtěl vědět. – Az le'hit."*

Tentokrát ho nechám odejít. Zvláštní patron tenhle Ori. Chvíli se za ním dívám. Na první pohled
tuctový  třicetiletý  turista.  Vypadá sportovně,  ale  svalovec  rozhodně není,  má  střední  postavu.
Těžko by  někoho napadlo,  že  je  členem profesionálního likvidačního komanda.  Ono to v  reálu
funguje  jinak  než  v  kině;  nejde  o  to  sebrat  tlupu  kulturistů,  rozstřílet  s  nimi  na  maděru
dvacetičlennou ochranku, probudit při tom půl města a ještě zahnat speciály řízenou střelou. Síla
komanda spočívá v jeho nenápadnosti, v tom, že tiše přijde, udělá práci a nenápadně zmizí. 

Po  odchodu  Oriho  mrknu  na  letenku.  Nešengenský let,  to  znamená,  že  trčím  na  špatném
terminálu. Měla bych být na jedničce. V kolik že to letí? Ve 12:25 a je skoro poledne. Musím sebou
mrsknout. 

* Tak nashle.



Bengurionovo letiště, Tel Aviv, Izrael

Když  se  po  čtyřhodinovém  letu  konečně  vybatolím  z  El-Alu, projdu  zrovna  jako  minule
kontrolami takřka nepovšimnuta. Falešný pravý pas na jméno Ruth Singer ostraha prohlédne a bez
zájmu mi ho vrací. Zavazadla žádná nemám, i tady netřeba kontroly, ledaže by mi šácli vrecka u
džín. – Nešácnou. Tentokrát chybí i obligátní dotaz, zda jsem turistka či ne. Odhaduju, že se v pasu
nachází něco, co mě identifikuje jako zájmovou osobu  Úřadu. Podobné vychytávky existují přece
všude.

Mířím po nakloněné rovině ven z haly a připravuju si protisluneční brýle, které mám naštěstí
vždy u sebe. Moderní telavivské letiště jsem si prohlédla už posledně, takže žádné rozhlížení a alou
ven.

Před budovou si jako správný světloplach brýle urychleně nasazuju. Já s mojí ženou slunečné
počasí nazýváme speciálním termínem, říkáme: dnes je zas venku bílá hůl... Míněno světlo, že by
jedna oslepla.

Před letištěm se ani nemusím rozhlížet a už ho vidím. Jeho kudrnatá hlava není přehlédnutelná.
Agent Roško, bývalý kaca – řídící zpravodajský důstojník  – a dlouholetý asistent generála Segeva,
muž který mě a mou ženu už před deseti  lety sledoval,  a to kdykoliv,  když jsme se v Česku či
Německu sešly.  

Dětinsky mu zamávám a napřáhnu pravici. "Šalom, ma nyšma??"* zahlaholím. 
"Tov,  todá."** Lehce,  bez většího nadšení,  se  pousměje.  Ukáže na  modrobílý  vůz  s  nápisem

mištara, česky policie, parkující na nepříliš vhodném místě vedle stanoviště bílých taxíků.
"He, proměnu poldou, agente?" přecházím na češtinu; Roško, vlastním jménem Roman Škop, se

narodil před pětačtyřiceti lety v Praze.
"Vzal jsem to kvůli dopravě, abych tu byl včas a mohl kdekoliv zastavit. Přijela jste narychlo."
"Dá se říct."
"Teď jste Ruth Singer, pokud vím, že?"
"Jo, už pár hodin."
"Tak vám tak budu říkat, ať si na nové jméno zvyknete."
"Fajn." Rozvalím se na sedačce spolujezdce. "Koukněte, agente... jsme spolu tak formální... Co

kdybychom si konečně tykali?"
Nastartuje. "No... já nic nenamítám, jenom... myslím, že mě nemáte v lásce, tak jsem na něco

podobného nepomýšlel."
"Že vás nemám v lásce?! Bulšit! Navopák!"
Rozjíždíme se podél kolony taxíků. "Vždyť jste si mě vždycky jen dobírala."
"No právě! Jsem jako můj táta. Když nevěděl, jak vyjádřit sympatie, dělal si z člověka šoufky.

Podědila jsem to. – Takže tykando? Ja oder ja?"***

"Jsem pro."
"Ostatně, proč si netykat, když užs mě jako jeden z mála chlapů viděl topless?" Malá provokace

neuškodí.
Mávne rukou, jako by odháněl komára. "Ani mi to nepřipomínej!"
"To vypadám tak strašně? Nemáš rád plochý prsa?"
"Nejde o prsa, ale o okolnosti. Bože, ten trapas... svléct se donaha na návštěvě!"
Pořád starý dobrý mentor? "Pardon, chtěla jsem doložit, že tvůj termín malá prsa nesedí."
"Vím, ale už to prosím tě nikdy nedělej."

*     Zdravím, máte se?                                                                                                                                         **   Dobře, díky.
*** Ano, nebo jo?



"Slibuju. Leda v příštím životě, až budeš lesbou."
"Bablat!" řeknou tiše jeho rty.
"To jsem slyšela!"
"Ale nerozuměla."
"Náhodou jo, znamená to: blábol, nebo tak něco," podotknu.
"Děláš slang?"
"Kcat, aval..." mávnu otráveně rukou, "...aný tamid be'kita alef."*

"To snad ne."
"Ba jo, Roško. Nikomu to neříkej, ale i tam by mi musel někdo napovídat. Všude vykládám, že

studuju biblickou hebrejštinu, ne, že by ne, s tou taky zápasím, ale v reálu čtu O holčičce, co nikdy
neviděla moře."[26] 

Muž za volantem se chápavě pousměje.

Objíždíme Bengurionovo letiště s jeho nehostinným okolím, kde krom silnice a horních  částí
palem není nic vidět, při čemž já občas mrknu i na muže za volantem. Nezdá se mi. "Jsi dnes trochu
jiný, agente. Nemyslím účes, ten máš pořád klasicky Bodie-artig,** ale ty jsi nějak... duchem pryč."

"Musíš si všeho všimnout? – Možná, jsem. Máme doma manželskou krizi."
"Copak, copak? Neměla bych s tvou ženou promluvit? Myslím anglicky."
"Promluvit?? V jakém smyslu??"
"No... jako zástupce Úřadu... říct jí, že jsi spolehlivý chlap, že máš těžkou práci a že by si tě měla

vážit. – Nežertuju!" ohradím se, když spatřím Roškův roztrpčený pohled.
"Opravdu?? Opravdu byste... bys s ní promluvila??"
"Madúa lo?!*** Kdykoliv! Pro kámoše všecko!"
"Pro kámoše..."
"No jasně, dělali jsme spolu přece! Bóže, jak krásně jsi se mnou zametl tamten supermarket...!"
Prohlíží si mě a čeká, že se rozesměju. Když se tak nestane, zavrtí hlavou. "V ulici Kacenelson??"
"Přesně! To byly časy, viď? Byla tam i Maja... Bez ní nejsem nic..."
Kouknu z okénka. Na obzoru se objevují domy. Konečně město! "Mám s tvou ženou promluvit??

Chtěla bych ti pomoct. Od lesby by to vzala. Vytoč mi její mobil a–"
"Ne,  zatím  ne,  žádné  zbrklé  akce,  ale  jinak  díky,  já  se  jí  o  tobě  zmíním,"  uzavře  Roško  s

překvapeným výrazem ve tváři.
"Nebyl vpravo Šaronův park?" ukončím předešlé téma hovoru.
"Jak o víš?"
"Posledně to říkala má žena. Nebo tamten dročkář, co nás vez, než jste nás zhaftli kvůli popravě."
Mlčky přikývne. "Tohle je dálnice číslo jedna."
"Aha. – Frčíme na ústředí do Lamar-Ofry?" přejdu ostrým střihem na pracovní téma.
"Ústředí  bylo přemístěno do nového komplexu v Ramat Ha'Šaron. My jedeme za Segevem."

Rozsvítí výstražná světla, aby nevzrušeně předjel vozy, co se nás díky omezené rychlosti zdržují. Už
chápu, proč si vzal policejní fáro, je praktické; v nejhorší se zapne houkačka a všichni uhybaj.

"Za Segevem? On není na centrále? Je... mimo město?? Zahlédla jsem návěst na Chejfu." Nebo
mám říct česky: na Haifu??

"Generál se nachází na dislokovaném stanovišti."
"Hm, to zní tajemně. – A co dělá nový ředitel?"
"Komplikuje stav."
"Proč?"
"Protože nebyl odstupujícím vedením informován o Operaci Dantes." 

 
*     Trochu, ale... ...stále jsem v první třídě.                                                                                                           **   v Bodieho stylu
*** Proč ne?!



"Co má být ten Dantes?"
"To, na čem teď spolu budeme dělat."
"Jo tak, už hňápu."
"Dobře.  A počítej  s tím, že  nic  není jisté.  Zatím. Krom jediného; nebude to příjemné,"  tvrdí

prorocky Roško.
Protáhnu se. "Ze strany ředitele?"
"Ze žádné strany. Nebude se ti to líbit... Ruth."
"Nějak to skousnu."
"Jo, ale připrav se na... nepříjemné věci." 
Sešpulím rty. "Uvidíme, jak říkal ten slepej." Oblíbený neetický výrok mého táty přiměje muže za

volantem k rozjasnění zachmuřené tváře.
"Rád bych byl konkrétní, ale jednak nesmím a jednak je vnitřek vozu monitorován."
"Velký Bratr? Ten je mi fuč," zamávám směrem k palubce, na níž skví se maličká kamera.

Jedeme dál městem, aniž bych tušila, kde se nacházíme. Hledím skepticky ven. Přemýšlím, co
znamená: připrav se na nepříjemné věci... I na můj flexibilní vkus je tahle výstraha dost zlověstná.

Před sebou máme pořád to samé monotónní okolí; šedou silnici, stejně zbarvená svodidla, tu a
tam dopravní značku, veškerý výhled do kraje žádný.

"Kde vlastně jsme?" vyzvídám, když se konečně objeví  obytné domy. "Všimla jsem si  cedule
Lechi Road. Druhý slovo bylo se dvěma apostrofy jako akronym: Derech Lech''i. Proč?"

"No...  protože jde  o zkratku.  Organizace bojovníků proti  britskému mandátu.  Ultrasionistů z
válečných let. – Pořád snaživost sama, co?"

"Pořád. Hodně jsem se učila, ale tohle mi asi ušlo. – Počkej, nebyl to tamten... Sternův gang??"
"Byl. Neušlo ti to." Muž za volantem na mě po těchto slovech krátce pohlédne. Jako bych při tom

zaslechla nevyslovenou otázku.
"Chtěls něco vědět, agente, že?"
Třepne nevěřícně kudrnatou hlavou. "Je tu tvá ochránkyně z Arku?" Roško naráží na epizodu s

mým vnitřním varovným hlasem.
"Ale kdež, odhadla jsem to sama. Bylo to poznat."
"Jo? A odhadneš i to, nač se chci zeptat?"
"Neboj, tentokrát ne, nejsem rabbi Eliézer, abych pronesla slovo a na poli vyrostly melouny, bez

Johanky jsem v čudu. A ta se mi ozve jen výjimečně."
"Chtěl  bych  vědět..."  začne  opatrně  nejistým  hlesem,  "...posledně's  vyprávěla  historky  z

minulého života... z pražského Josefova kolem roku 1570. Jmenovala ses Brunhilde, znalas Mirjam,
nevlastní dcerku rabína Löwa."[4] [6] [11]

Přikývnu. "Jo, jasně, v tehdejším životě jsem byla Bruni Winter, učitelská holka z Vídně, později z
pražských  Královských  Vinohrad. Zvláštní... že mě všichni jmenovali  Bruni Löw. Asi proto, že jsem
byla u Maharalů* víc než doma. Když jsem někoho z nich opravila, že jsem Winter, řekli: no ovšem,
ovšem, já zapomněl: Bruni Löw-Winter. Tak jsem je radši ani neopravovala. – Všechno si pamatuju,
jako by to bylo včera. Poznaly jsme se s Mirjam u Vltavy na jaře roku 1575, bylo nám oběma čtrnáct
a půl. Když jsme na sebe prvně koukly, vzplál mezi námi... něco jako eš tamid – věčný oheň. Proč tě
to zajímá, Roško? Že jsi taky Pražák, moldauská krev?"

Koutky jeho úst jdou vzhůru, ale úsměvu se ubrání. "To ne, zajímá mě– Psal jsem na univerzitě
práci..."

"Vím, vím, říkals," skočím mu do řeči, "na téma Pražský Maharal* a jeho Golem, pamatuju se."

*  Maharal = akronym z 'Morénu ha'gadol rabi Liva' (מורנו הגדול רבי ליווא ) = náš velký učitel rabín Löw



"Tím líp. Já přečetl mnoho dokumentů na dané téma, ale... všude píšou vesměs to samé. Tys... u
Löwových prakticky... bydlela, pokud to dobře chápu, kdyžs chodila s Mirjam, a já chci vědět–"

"Šmarjá, Roško, ma kore – co se děje?? Racionální chlap jako ty! Kacin isuf – řídící důstojník – s
mnohaletou  praxí!  Dokonce  v  Německu!  Koordinátor  bůhvíkerý  třídy!  Dycky's  pohrdal  mýma
řečma, a teď?! Mám ti snad vyprávět svý báchorky?? Fakt o to stojíš??"

"Jo... ano... asi ano... to ta manželská krize... nejsem stoprocentně psychicky fit."
"To vidím."
Pohlédne na mě. Jeho oči se lesknou. "Tys tam přece byla!" zdůrazní tiše, když razantně zastaví.

Upřeně se zadívá na semafor s červeným světlem. "Víš, jak to bylo s Golemem doopravdy!"
Asi jsem toho chlapa posledně dočista zblbla. Pousměju se. "Ovšemže vím."
"Řekneš mi to?" Zelená; vůz sebou při rozjezdu škubne. 
Trochu zaváhám. Poposednu, abych se koleny opřela o palubku. "Ne tak zhurta. Předem bych

zmínila velkého čínského filozofa Lao Tse. Ten jednou prohlásil: 'Vem lidu legendy a staneš se jeho
nepřítelem.'" 

"Já se tvým nepřítelem rozhodně nestanu, slibuju."
"Víš, Roško...  à propos legendy: ty obvykle přehánějí; zveličují, vyjadřují daleko víc přání nežli

pravdu. O Löwovi se třeba tvrdilo, že dokázal proměnit kameny v kytky."
"Četl jsem o tom v pověstech."
"Správně, přestože to bylo úplně jinak. Rabín Löw mi to celé se smíchem vyprávěl. Aby si vynutil

přijetí  u  císaře,  čekal  na  něho na  Karlově  mostě.  Když  císař  přijel,  Löw si  klekl  do  cesty  jeho
komornímu vozu. Několik rozzlobených lidí po něm kvůli  tomu hodilo kámen. Nezasáhli. Možná
zasáhnout ani nechtěli. Později se tvrdilo, že šutry ve vzduchu zmutovaly v kytky. Nenene, pravda je
taková, že  část cesty vysypali císařovi uctívači květinami, které samosebou téměř každý přehlédl,
takže kameny letící na Löwa, spadly na zem jako kameny, protože ony růže ležely na Karlově mostě
už dávno před příjezdem císařského kočáru. V lidské  řeči se celá věc změnila v legendu; slavný
učenec dokázal zázrak! – Chudí lidé milují zázraky. Pomáhají jim doufat, že Všeslitovný stojí při nich,
že se vše v dobré obrátí. Při čemž sám Löw preferoval pouze exaktní vědu, žádné zázraky. Dokonce
ani  kabalu zvlášť  nevyznával.  Měl  ji  za  příliš  teoretickou.  Nikdy  o  ní  nic  nepublikoval,  i  když  ji
studoval a v Klausové synagoze o ní zasvěceným osobnostem tu a tam přednášel."

Roško na mě hledí skoro s obdivem. "A Golem?"
"Až jindy, agente. Varuju tě, rozmysli si dobře, zda chceš přijít o další hezkou iluzi."
"Tak tedy dobře, příště, ale platí!"
"Platí."
Náš vůz se řadí vlevo. "Víš, nedalo mně to, vyprávělas tehdy tak sugestivně... V archivu... jsem

nedávno našel starý list o Pražském Maharalovi. Píše se v něm, že když odrostly jeho děti, staral se
se ženou o cizí bezprizornou holčičku."

"Správně.  O mou nejlepší  kámošku Mirjam Schmelkes. Říkalo se jí Mirl.  A nebyla cizí,  šlo  o
vnučku vzdálených příbuzných. Perel, Löwova druhá žena, byla za svobodna Schmelkes-Reich. Mirl
měla minimálně sedm nevlastních sourozenců, schválně, jestli si je všecky vybavím: Scharif, Tilla,
Gitele... eee... Rachel, Vögele... Realina, Lea. Mluvilo se ještě o dvou dalších synech a o jedný dceři.
Ale jenom mluvilo, snad, že se jmenovali Sara, Zvi a Mordechaj. Nejsem si úplně jistá ani tím, zda i
Lea s Vögele nevzešly z Löwova prvního manželství. Musíš prominout, od tý doby uplynulo skoro
pět set let, kdo by si to všecko tak dlouho pamatoval."

"O tvou paměť se nebojím; je skvělá. Jistě bys mohla o Maharalových hodně vyprávět, mě by ale
spíš zajímalo, jak to bylo doopravdy s jejich domem."

"Asi myslíš dům navštěvovaný samotným císařem Rudolfem. Tak ten stál na rohu Maislovky v
dnešní Široký ulici. Dřív se jmenovala Jesefovská, za Löwových časů Židovská, respektive V Židech.
Byl to tehdejší Václavák týhle čtvrti."

"A samotný dům? Prý měl být zevnitř větší než zvenku."



Usměju se. "Jo, na první pohled, ale... opět žádný zázrak, Roško. Na některých vhodných místech
byla proti sobě zavěšena velká benátská zrcadla. Ta vytvářela iluzi nekonečně dlouhých chodeb s
nespočetným množstvím dveří."

"Jo tak, optický klam, jako v bludišti! Co ty všechno nevíš!"
"Aby ne, vždyť jsem tam byla snad milionkrát.  Josefov by tehdy nádherný. Sice neudržovaný,

chudý, ale  úžasně romantický. Líbil se mi, zapadala jsem do něho. Dokonce jsem tu začala nosit
žlutý kolo na rukávu, abych byla ocejchovaná jako všichni ostatní. Máma se kvůli tomu zlobila."

Smutně přikývne. "To tě šlechtí."
Náš vůz konečně sjíždí z dálnice jedna. Před námi se objevuje zelená návěstní cedule. Vpravo,

kam se  řadíme,  stojí  dvojjazyčně:  Derech Lod  –  Lod Road.  Tuto dálniční  odbočku lemují  nejen
palmy, ale i stromy připomínajících túje. Rostou tu rovněž keře, které teď, začátkem března, ještě
nekvetou, ale nemají k tomu daleko. Není divu; odhaduju, že teplota vzduchu přesahuje dvacet
stupňů.

"Mimochodem, Roško, v Altenáj synagoze jsem absolvovala cosi, co se podobalo Bar Micvě. Ne
jak to bývá zvykem, ale až v šestnácti. Psal se rok 1577." 

"Pokud vím, Bar Micva byla a je pouze pro třináctileté židovské chlapce. Jak už aramejské slovo
bar – syn – napovídá. I dospělé  ženy byly omezeny; v chrámu mívaly svůj vyhrazený prostor."

"Ano, šla jsem víceméně za kluka, protože Bat Micva pro holky ještě nebyla. A co se žen týče, ty
tehdy směly stát kdekoliv. Chrám byl lidma beztak doslova přecpaný. Rabín Löw byl inovátor; udělil
ženám výjimku. Mně především. Snad to moh udělat proto,  že jsem konvertovala z křesťanský
rodiny.  Což podle tradic převzetí  šesti  set  třinácti  přikázání vylučovalo,  jenže v praxi  to asi  šlo;
zažehla jsem svíce, vzala jad ukazovátko, přečetla úvod Berešitu – Genesis – k: va'jehí érev va'jehí
vóker jom echad.* – pak něco z Jonáše, do: šelošá jamim u'šelošá lejlot...**[2] a hotovo. Byla to velká
sláva. Mý katoličtí rodiče stáli v první řadě. Spolu s Kacovými. A jejich Rosinou! [10] Díky ní můj obřad
navštívila snad půlka Josefova. Všichni ti, co chodili ke Kacovým nakupovat. Po obřadu mě tehdy
Rosina objala... Páni!," zasněně se pousměju, "bála jsem se, že Mirl začne žárlit."

"Na koho??"
"Na Rosinu Kac přece. Její rodiče měli na rozhraní Židovský a Belelesky krám s pekárnou; hezká

osmnáctka, zrzka se zelenýma očima, s pihami ve tváři. Měla bílou pleť, dokonce i její obočí a řasy
byly  světlý.  Její  máma výborně pekla.  Tak  dobře,  že  to  mohli  prodávat.  Nejlíp dělala  chalu se
šumšum – se sezamem – a taky její koblihy a uši byly skvělý."

"Hamanovy uši? Oznej Haman?"
"Ken, hem haju chaval al Haman... ee... al hazman."***

Roško na mě hledí jak na přírodní úkaz. None, polární záře, světe div se!
"Polární záře?" zeptám se zničehonic, když se na mě můj soused zadívá.
"Prosím?? Kde??"
"Ne, to nic, pardon, zamyslela jsem se. Nezávisle. Víš... já taky píšu, v hlavě mi lítá spousta dějů...

Když někdy nemám čas vypsat je, šplouchá mi trochu na maják."
Můj soused přikývne, aniž by mou předešlou řeč okomentoval. 
Vykecávám se, předvádím, ale asi bych měla spíš myslet na svůj následný nepříjemný úkol, na...

jak můj kolega říkal... Operaci Dantes, namísto kříšení historek z mého údajného minulého života.
Na nic už ale nebude čas; vjíždíme do zahrady rodinného domu. Všude je vojenská stráž, takže o
civilní stavení nepůjde. Z otevřené garáže se autovýtahem dostáváme kamsi do suterénu.

"Kudy jsme teď jeli?" zajímám se. "Myslím ha'rechóv ha'hú – onu ulici. Vybavuju si palmy, pěkný
fára, světlý domy a ortodoxní oděv. Vím, že nešlo o chudinskou čtvrť."

"Jsme v Bné Brak." Řidič mi bez přesné odpovědi podává ruku a ukazuje, abych vystoupila.
Nojóó, sakra, dyť už du!

*     ...a byl večer, a bylo ráno, den jedna.                                                                                             **   ...tři dny a tři noci.
*** Ano, ty byly hamanický... ee... fantastický.



detašované odd. Mosadu, ulice Lomaks, Bnej Brak, Izrael

Momentálně je jasné  jen to, že se nacházím kdesi pod obytným domem. Pohlédnu na svůj oděv.
Vůbec na nic nebyl čas, dokonce ani na převlečení. V  čem jsem z Prahy odlétla, to mám teď na
sobě. Potřebovala bych se aspoň osprchnout. I  bez toho se budu muset zřejmě obejít,  protože
nespíš začnu hned pracovat.

Všude  kolem  samá uniforma  a  zdatně  vyhlížející civilové,  kterým  není  dobré  dlužit  peníze.
Strážní mě odvádějí ještě níž po schodech dolů. Je tu úzká chodba, v ní řada dveří z kovu. Možná
kriminál, možná korekce. Prostředí v každém pádě depresívní.

U jedné z cel mají pootevřené dveře. Stráž ve vojenské khaki uniformě mně ukáže, že právě tam
mám vejít. Tak jdu.

U obyčejného stolku tu sedí vysoký štíhlý padesátník s částečnou pleší a kratším knírem. Má na
sobě společenský oblek pískové barvy. – Segev! – Vypadá unaveně.

"Zdravím, generále. Prý vás povýšili, gratuluju."
"Díky. – Také vás zdravím. Ma šlomech?"* Vstane, aby mi potřásl rukou.
"Šlomí tov, todá."**

"Beséder.*** –  Věřil  jsem,  že  nám  pomůžete.  Díky,  že  jste  se  obtěžovala.  –  Hned začneme.
Prohlédněte si prosím tohle." Pokládá přede mě na stůl několik velkých fotografií, zobrazující fatální
nehodu  autobusu,  který  leží  na  střeše  v  rokli.  Od  požáru  je  celý  zčernalý.  Hned  vedle  se  na
kamenitém terénu povalují ohořelá těla. Podle jde všeho o mladé lidi.  Nebude se ti to líbit,  říkal
Roško. Měl pravdu, nelíbí...

Kývnu hlavou. "Ahhh...! Ošklivé."
"Ano. Třináct mrtvých. Třináct zmařených mladých životů."
"Kde k tomu došlo?"
"Před  třemi  měsíci  v  Řecku,  v  zatáčce  nedaleko  místa  jménem  Stefani.  Naše  delegace  se

účastnila  Olympiády  středoškoláků  v  Aténách.  Před  odletem  domů  si  bohužel  udělali  výlet
autobusem."

"Nešlo o nehodu, že?" tipuju.
"Ne.  Místní  úřady  incident  za  nehodu  označili,  my  však  máme  jiné  informace.  V  bočním

zavazadlovém prostoru autobusu se nacházelo deset propanbutanových láhví,  které tam vůbec
neměly, a dokonce ani nesměly být."

"Jak se tam ocitly?"
"Řekové všechno připsali na vrub jejich řidiče, který při nehodě zemřel, měli evidentní zájem,

aby se celá věc rychle uzavřela, nechtěli, aby se v souvislosti s jejich zemí mluvilo o teroru. Řidič prý
láhve zakoupil  a v rozporu s předpisy převážel.  Proč to dělal, nám  řečeno nebylo. Po detailním
pátrání jsme došli k závěru, že láhve s plynem vybuchly ještě před nehodou a že je obstaral někdo
jiný. Kdo, to je zatím nejasné, ale víme jakými eury ten někdo zaplatil. Respektive, známe majitelku
konta,  z  něhož  peníze  odešly.  Máme  ji  tu  ve  vazbě.  Pochází  z  Berlína.  Po  poradě  s  bývalým
ředitelem Tavem jsem ji nechal při zájezdu na Sicílii zadržet a dopravit sem. Tím začala  Operace
Dantes,  kvůli  níž jsem vás přizval.  Máte jedinečnou šanci  zapojit  se do ní.  S tím souvisí  i  vaše
budoucí činnost v našem Úřadu."

"Aha... zřejmě chcete, abych s tou... osobou promluvila, že?"
"Prosím vás o to, jste koneckonců její  krajanka. S námi odmítá jednat. Tvrdí, že není válečný

zločinec, abychom ji mohli unášeli. Prý žádnou vinu necítí."

*     Jak se vám daří?                                                                                                                                          **   Daří se mi dobře, díky.
*** Okay.



"Takže není jisté, zda se na věci sama podílela?"
"Není. My ovšem potřebujeme mít jasno. Tak  či onak. Je tudíž nutné, aby ta žena promluvila.

Jinými slovy, musí mluvit, chápete? Za jakoukoliv cenu. Udělali bychom to sami, ale podle dobré
tradice se nechceme špinit s nějakou zatracenou–!" Odmlčí se, stiskne rty a sklopí na okamžik zrak.

"–Němkou, generále?" dokončím přímo.
"Správně," odlehčeně se pousměje; asi je rád, že jsem to řekla za něho. 
"Neberte to prosím osobně. Po našem střetu u Palmachimu vás mám za našeho člověka."
"To mě moc těší."
"Víte... nemohu zapomenout na vaše hodnocení pozice našeho státu: vždyť jsou to agresoři, oni

se brání. Ani nevíte, jak velkou pravdu jste tehdy vyřkla. A jak trefně. Přesně tak nás většina světa
přijímá, smutná pravda, bohužel. Navíc, vy jste sem k nám provdaná, takže není o čem hovořit."

"Neberu to osobně, generále, vaše důvody z historického pohledu plně chápu. Dokonce bych
řekla, že to přijímám úplně stejně jako vy."

"Dostanete z té ženy pravdu? Cítíte se na to?"
"Po tom, co jsem viděla tyhle fotky? Ovšem, generále, cítím. Dostanu to z ní."
"Máte zkušenosti s výslechy od vás z Unie? Či nějaký předběžný plán? Můžete mi ho načrtnout?

Dle kolegy Roška se orientujete při problémech velmi rychle."
"Hohó!,  že  by  mi  váš  asák  začal  konečně  fandit?"  zasměju  se.  "Ano,  jisté  zkušenosti  mám,

generále, nikoli s výslechy, ale s toxikologií a farmačkou. Plán mám rovněž a taky podmínku: budu s
tou ženou jednat sama a za druhé...  potřebuju obstarat pár věcí."

"Dostane cokoliv, oč si řeknete."
"Dobře: malou chirurgickou sadu kvůli zastrašení, jinak ji nejspíš nebudu potřebovat. Dále chci

tlakový aplikátor  se směsí...  zná ji  každý záchranář...  používá se při  akutních otravách...  musím
zavzpomínat na svá studia toxiny... apomorfinchlorid spolu s... nor... fenefrinem. V poměru 10/10
mili v jedné dávce. První složka vyvolá prudké zvracení, druhá zabrání přílišnému poklesu krevního
tlaku. Dal by se nasadit i obyčejný kuprumsulfát, jenže ten má z pohledu toxicity svá rizika, takže
radši apomorfin, protože je vcelku bezpečný."

Segev, sedící proti mně, bedlivě naslouchá. Jeho temné oči na mě upřeně hledí. "Vyznáte se,"
konstatuje. 

"Jen trochu.  – Jako protilátku použiju...  n,  n,  n...  naxolon. Takže pár ampulí  s  naxolonem se
sterilní injekcí. Pak ještě kýbl, hadr na podlahu a konečně... výkonnou hudební věž s  The Best of
Supertramp na USB nebo DVD."

Segev, který si až dosud dělal poznámky, přikyvuje. "Vše?"
"Vše, generále. – Kdy?"
"Jakmile opatřím příslušné věci. Dejte mi hodinu. Zatím si můžete o té ženě něco přečíst. Podá

mi složku, ve které ihned zalistuju.
"Brigitte Nina van Doer, to nezní moc německy... 29 let... svobodná, bezdětná... bez partnera...

žije v Berlíně, pobírá rentu z dědictví... mm... hm... tak se na ni kouknem..."

Stojím  u  kovových,  okrově  natřených  dveří  cely,  cítím  se  pitomě,  přešlapuju  na  místě  a
přemýšlím, proč mě sem do Avivu vlastně přitáhli. Až z Prahy. Ta dálka! Kvůli blbému výslechu?
Bane, v tom bude něco jiného. Oné ženské, co nechce mluvit, by stačilo nacpat hlavu do vany s
vodou a přiznala by i vraždu papeže, který se ve Vatikánu těší dobrému zdraví. Z čehož plyne, že se
budu účastnit ještě nějakých dalších následných akcí. Podle všeho ještě nepříjemnějších než tenhle
hloupý výslech. Ách jo, kdyby tu tak byla má žena...! Ne, není tu a nebude, musím si poradit sama.
Du na věc... Po těchto neradostných úvahách si nechám odemknout celu a vstoupím do ní.

Místnost pět krát čtyři metry, co mám před sebou, je studená, na první pohled velmi neútulná.
Chybí  tu  okna,  dveře z  kovu evokují  vězení,  stěny i  strop tvoří  hrubý kámen.  Všude dokola se



vyskytují videokamery. Jejich tu aspoň pět. Ne, dokonce sedm! Vlevo při zemi svítí barevnými LC
diodami  velká  hudební  věž  Aiwa.  Její výkon  odhaduju  na dvakrát  100 wattů  sínus.  Ve  středu
místnosti  nachází  se obyčejný stůl,  u něho dvě židle. Na jedné z nich sedí  štíhlá mladá žena v
potrhaných teplácích. Má zplihlé neodbarvené blond vlasy, světlé, nejspíš modré oči, pokud nejsem
barvoslepá, a na rukou kovová pouta.

Prásknu s taškou vedle stolu, tamtéž položím i umělohmotný kbelík, a usednu.
Vyměníme si krátký, nenávistný pohled.
"Du bist's oiso,"* řeknu nakvašeně v bavorském dialektu.
"Du siejst nich jüdisch aus,"** odpoví úsečně se stopami berlínského žargonu.
"Echt??"*** opáčím.  "Zdá  se,  že  jsi  expert  na  určení  původu.  A  když  už  jsme  probraly  mé

židovství,  podíváme se na tebe." Vyndám na stůl  složku a z ní  fotografie  mrtvých teenagerů z
dopravní nehody v Řecku. "Vidíš??!! Ty taky nevypadáš na svini, co zaplatila za tohle!!" zakřičím. 

Odvrátí se. 
Chytím ji za vlasy, abych otočila její hlavu zpět. "Jenom se podívej, cos způsobila! Čum, jak se

děti  usmažily!  Tos  přece chtěla!!  Tak  na  to koukej,  krávo!!  Třináct  mrtvejch!!  Můžeš  vejskat!!"
Praštím ji pěstí na ucho, až její hlava poskočí.

Vycení zuby. "Jaaaaau!! S tím nemám nic společnýho, ty mnichovská Sáro!"
"Kecy, kecy! S tvým blbým berlínským žargonem mi můžeš políbit třináct-dvanáct! Není o nic

lepší než mý Boarisch, ty rasová čistoto!!" Znovu ji praštím.
Zatřepe hlavou. "Můžeš cokoliv, že, když mám pouta??!!"
Symbolicky si odplivnu. "Jo? Tak ukaž pracky!" Vytáhnu z tašky chirurgickou sadu, abych z ní

vybrala jeden špičatý nástroj. "Tímhle, než ti to narvu pod nehty, ti odemknu pouta. Pak se můžeš
předvíst." Ta mrcha mě pěkně nasírá! Dám jím na pamětnou, dyž si tak troufá! 

Jakmile má volné ruce, odtáhnu ji i se židlí do středu místnosti a shodím na zem. "Vem to, na
čems seděla, a ukaž se!"

Vstane ze země. Židli zvedne oběma rukama do výše hrudi. To je poslední výkon, na který se
zmůže. Já židli uchopím, abych s ní i s milou útočnicí mrskla o zeď. Je to sračka, ta pinda, vůbec
nemá sílu, manuálně nešikovná; velká huba bez bojových reflexů, vytřu s ní podlahu.

Jakmile vstane, pokusí se po mně sáhnout. Její  ruku bez potíží  odvedu stranou, aniž bych se
namáhala  kroutit  ji.  Vytrčený  kloub  levé  pěsti  vrazím  milé  dámě  do  žeber.  Bolestivá  rána,
provedená přesně tak, jak nás to naučila africká legionářka Miss Johnson při  výcviku bojového
karate.

Blondska hýkne bolestí a zkroucená na stranu sedne do dřepu. Jakmile se pootočí, vyfasuje úder
předloktím přímo do nosu. Kecne si na zadek.

Zvedá ruce, jako bych na ni zamířila zbraní. "Okay, dost, nemám šanci..."
"Fajn, i když... má škoda, s chutí bych ti rozbila tlamu, protože mě SEreš!! Teď zpátky ke stolu a

sednout, znovu tě spoutám. To abys věděla, že nejsi v hotelu, ale u výslechu. – Drýýýýýma!"[18]

zavyju zničehonic silným hlasem. Překvapeně na mě pohlédne. Usedne a já jí přicvaknu naše-vaše
na zápěstí. 

Rozložím na stůl chirurgickou sadu. "Koukni, bezva se tím trhaj nehty, takže ti radím vyklopit vše,
co víš o atentátu na náš autobus."

Promluvit zřejmě nehodlá. Otře si krev, co jí teče z nosu. "Nic o tom nevím! Nemáte právo držet
mě tu! Ani mě unášet! Nic jsem nespáchala!"

"...end dzen dzej  šoud mí  e'world,  uer  áj  kud  bí  so  dependybl,  óó klinykl,  óó intelektju-ul,
synykl..." zaječím hlasitě.

"Co to má být?" zeptá se nejistým hlasem.

*      Tak to si ty...                                                                                                                                          **   Nevypadáš na Židovku.
***  Fakt??



"Supertramp. Neznáš? Škoda. Takový vysoký hlas, prima se při něm blije."
"Blije??"
"Jo. Sama uvidíš.  – Heleď, Nino... nejsem sadistka, věř mi, nebaví mě ubližovat ti, jenže ty mi

nechceš  rozumět.  Takže  znova  opakuju:  řekni,  co  víš,  dokud  držíš  pohromadě.  Stejně  pravdu
vysypeš,  dřív  či  později.  Měj  rozum,  nechceš  přece  vidět  vlastní  prsty  válet  se  po  zemi.  –
Drýýýýýma, jú nou jú ár e'drýýýýýma...!"

"Jsem nevinná!! A nic nevím!! Nechápu, proč jste mě vy Izraelci unesli!! Nemám s teroristy nic
společnýho!!"

"Donč jú lúk et maj grlfrend..."[16] zapěju naléhavě. "Jak chceš, Nino, já tě varovala. Mám tu pro
tebe hezkej kýbl, budeš blít  jenom do něho. Jestli hodíš šavli na stůl nebo na zem, uklidíš si to.
Zrovna jako kdysi  vojín Kamil  v  přijímači;  posbíráš ty  sračky vlastníma rukama, to ti  garantuju.
Nechám tě zvracet celý hodiny. Budeš se svíjet v křečích jako had, ale nic ti nepomůže, a až vybliješ
žaludek, nacpu ti ho zpátky a budeme pokračovat."

Vezmu z tašky tlakový dávkovač, obejdu stůl. Při tom jí střelím do krku dvě dávky za sebou se
slovy: "To nic, neboj, Puchmajer jenom píchne."

"Jááu!! Co děláš??!! To nesmíš!! Cos mi to dala??!"
"Nesmím? No jasně, já zapomněla, práva máš jenom ty!! Praktický názor!  – Drýýýýýýma! Jú

stjupid lidl drýýýýýma...!"
"Přestaň s tím řevem! Cos mi to dala??!!"
Odložím aplikátor, abych pustila hudební věž. S reproduktorů se ozve píseň The Logical Song.[15]

Přidám na hlasitosti a stáhnu dolů basy; pěkně to řeže do uší. Do toho zanotuju vypitým hlasem
text písně zcela jiné. Sama nevím, proč se teď chovám jako blázen, prostě mně k tomu vedou
instinkty. Týká se i výběru hudby; hob fei koa Ahnung, nemám sebemenší ponětí, proč jsem zvolila
zrovna prastarou vysloužilou skupinu Supertramp a ne něco soudobého.

"Jsi cvok!! Vypni ten kravál!!"
"Jo, máš pech, padlas do rukou blázna. Jsem tu já, protože nikdo jiný se nechtěl špinit s tím, aby

ti rval nehty. Já slíbila udělat to. - Tejk e'lúk et maj grlfrend..." zahlaholím. "Nehrajou něco jinýho?
Ne a ne trefit notu... Čím to je?" 

Za pár minut se Nině začne zvedat žaludek, v obličeji je sinalá. "Je mi zle! Co byl ten hnusnej
krám...?"

Podám jí plastový kýbl. Z věže zní skladba Dreamer a já pro změnu zas zpívám tu předešlou. 
Za další dvě minuty poprvé zvrací. "Je mi strašně...!" naříká.
Pohlédnu na mobil. "Dávám ti tak... mmm... nejvýš třicet minut, Nino. Pak promluvíš." Přiblížím

svůj obličej k její tváři. "Ale ještě předtím mě budeš prosit, drahuško! Na kolenou prosit, abych ti
dala protilátku! To sama uvidíš!"

"Je mi zle... eeee–EEEEEEEEEEEEEEEEEE...!!"

Zvrací každé dvě minuty. Musí to být fyzicky náročné.
Podívám se na ni; sedí na zemi u stolu, objímá kýbl, má kruhy pod očima, zarudlé bělmo, vypadá

ztrhaně, škube sebou. "Nech toho blití, sakra," zaskuhrám, "je tu smrad jak v chotejně. – Měla jsem
vzít osvěžovač vzduchu."

"Je mi... zz... z–leeeeeeeeeeeEEEEEEE...!!" Dáví se, zvrací a zvrací, i když už dávno nemá co. Ne,
není mi jí líto. Dokud se nedozvím pravdu, nemám s ní kapku soucitu. 

Intervaly mezi zvracením se zkracují. Za dvacet tři  minut se vzdává. "Už to nevydržíííííííím!!!"
zaječí  zoufale.  "Já  už  to  prostě  NE-VY-DR-ŽÍÍÍÍÍM...!!  Řeknu  ti...  všeeeeeeeeeEEEEEE...   chno-
EEEEEEEE! Dej mi proti... látku... eeEEEEEEE...!!"

"Jenom  pomalu.  Nejdřív  promluv."  Vytáhnu  z  tašky  propisku  a  papír,  abych  si  mohla  dělat
poznámky.



"Já...  já  to  nebyla...  věř  mi...  mou matku..."  v  předklonu se  přišourá po kolenou ke stolu,  s
obtížemi si sedne na židli, kbelík, o který se opírá, pokládá na svá kolena. "...matku... napadli o
Silvestra cizinci... Nafris... EEEEEEEEEEE...!"

"Nordafrikanische Intensivtäter? Severoafrický recidivisti?" 
"Jo...  matka  byla  vždyc...  cky  labilní.  Okradli  ji...  a  osahávali...  Policie  nic  ne-zjisti...

EEEEEEEEEEEE! ...la..." Opět chvíli dáví. Otře si ústa do rukávu. "Chtěl-a ah... jsem... z dědictví... dát
prachy na protiemigrantskou... EEE, fuj, je mi tak zle-ee...! Dej mi to už...!"

"Mluv!"
"...stranu proti emigrantům... EEEEEEEEEEEEEEEE... ehhh...."
"ZfD? Zukunft für Deutschland?"*

"Ja... ja... Ale byl s tím... úřední... problém. Tak jsem našla na netu... EEEEEEE! – Fuj... Nemůžu
mluvit... když mám křečeeeeEEEEEEEE...! Dej mi tu... prosííím...!"

"Tak jo, ale jestli přestaneš vypovídat, pojedeme nanovo!"
"Řeknu ti to... jen mi už... EEEEEEEEEEE...!" Nahlas dýchá, její hlava visí do kýblu. 
Píchnu jí do ramene protilátku. "Za chvíli ti bude líp."
"Díky Bo-hu... EE... Na netu, na fóru... našla jsem lidi, co slíbili... peníze neoficiálně, bez papírů...

předat ZfD, tamtý straně... EEE... Komunikovali z berlínský netový kavárny... Poslala jsem prachy na
jejich  konto...  EE...  Mmmm...  ee...  za  měsíc  mi  přišel  mail...  ze  soukromý  adresy...  aaaa...  ze
zprávou... že... část peněz... byla použita na bohulibý účel... u toho odkaz... na tamtu nehodu busu v
Řecku... EEE... e... zpanikařila jsem... přes-tlala-stala s nimi komunikovat a... notebook uložila do
schránky na nádraží... Bylo mi jasný... že po mně půjdou-dete... ale já... EE... eeee... nemám nic
proti Izraeli, věř mi...! Chtěla jsem jen... pomstít matku... udělat něco... proti těm... grázlům..."

"Geng Imis," doplním v bavorštině.**

"Jenau..." přisvědčí  berlínsky.***

"Hm..." Šoupnu před ní papír a tužku. "Jméno nádraží, číslo schránky, heslo k notebooku."
Chvíli píše. "Klíček ke schránce je u mých klíčů od bytu, byly v tašce..."
"Okay, Nino, prověříme tvou výpověď." Sbalím si věci.
"Co se mnou bude? Zabijete mě?"
"Podívej,  jestli's  mluvila  pravdu,  nikdo  ti  neublíží.  Proč  taky?  Pustí  tě.  Ale  až  se  celá  věc  s

nehodou busu... vyřeší."
"Jo... a můj dům?"
"Nejspíš se o něj stará někdo z našich."
"Ahh... mysleli jste na všechno... Heleď, věř mi... tohle jsem fakt nechtěla, ten autobus... mám

na tom vinu, to jo, ale vlastně... jen nechtěně..."
"Nech to teď plavat, Nino. Seženeme tvůj notebook a dál se uvidí."
"Okay... Kdo jste? Jsem v rukou Mosadu?"
"Žádná jména."
"Jut... Bitte...?"****

"Wos no?"+

"Haste ma ne Lulle...?"++

Když vidím její psí oči, neodmítnu, má toho opravdu dost.  "Naa, oba... i konn frogn."+++ 
Vstanu a zabuším na dveře cely. Za chvíli se vracím se zapálenou cigaretou, z níž si  dám dva

prásky. Pak ji zastrčím Nině mezi rty. "Na, holka, zakuř si..."

*       Budoucnost pro Německo.                                                                                                                  +       Co eště?
**     Proti imigrantům.                                                                                                                                  ++     Neměla bys cígo...?
***   Právě.                                                                                                                                                      +++   Né, ale... voptám se.
**** Dobře... Prosím...?      



Zvládla jsem to, ale radost mi v žádném případě neudělali. Dokonce bych řekla, že mi byl výslech
stejně nepříjemný jako druhé zúčastněné. Nerada páchám násilí na lidech, přestože tohle se zrovna
zdálo být oprávněné. A rovněž nechci skončit ve škatuli: je schopná za každého počasí úplně všeho.
Nenutno naznačovat, co lze za tuto frázi skrýt.

 
"Kol ha'kavod.* Další kroky jsou už na nás," mne si spokojeně ruce generál Segev. "Vy teď máte

čas na aklimatizaci. Ubytujeme vás, dostanete doklady, a až přijde čas, dokončíme s vaší pomocí
Operaci Dantes." Vytahuje z kapsy saka obálku, kterou mi podává. "Na běžnou útratu," vysvětluje,
jakoby se omlouval. 

Peníze neodmítnu,  dělalo by to pokrytecký,  svatouškovský dojem a já takhle působit nechci.
Sáhnu po obálce. "Děkuju, generále."

"V pořádku."
"Smím mít dotaz ohledně ubytování?"
"Ale  jistě,  budete  bydlet  v  Midraši.  Její ředitel  Avigdor  Tovot  se  o  vás  postará.  Vybaví vás

uniformou kapitána IDF a rovněž průkazem britského vojenského konzultanta. Odevzdáte mu svůj
pas."

"Takže poznám výcvikové středisko pro špióny... rozumím, generále, budu se těšit."
Segev otevírá zásuvku svého stolu. "Nabíječka a služební telefon pro vás. Poskytuje kódované

spojení na dvě přednastavená čísla. Pod  hotkey jedna  jsem já, pod  dvojkou šéf akademie Tovot.
Jinam se nelze dovolat.  – Ještě maličkost: nesmíte na internet a nesmíte volat ničím jiným než
tímto aparátem. Také vám nedoporučuju opouštět akademii. Nemáte výslovný zákaz, ale buďte při
tom  opatrná,  nezapomínejte,  že  jste  monitorována.  Kdybyste  venku  navštívila  internetovou
kavárnu nebo telefonní automat, tak–"

"Ne, generále. Beru vaše slova velmi vážně; žádný net, žádný telefon, odnikud. Buďte bez obav."
"V pořádku, děkuji. – Teď vás nechám odvézt."

Ách jo...  už mě zas někam doručujou jak poštovní balík...  Cizí místa s nápisy, které nestačím
vnímat a číst, natož pak překládat.  

Zaujme  mě  až  závěr  cesty,  to,  když  se  přiblížíme  k  nízkému  pahrbku,  na  němž  se  nachází
výcviková akademie. Jde o uříznutou vyvýšeninu, kterou by náš fakultní docent ekologie pan Zachar
jistě označil za výsypku. Byl tímto tématem tak posedlý, že místy působil až komicky. V posluchárně
neustále promítal na zeď fotografie různých kopců a kopečků, více či méně zatravněných, a vykládal
nám, že: v tomhle by jistě nikdo výsypku nepoznal, že. – A tady to? Řekněte sami, tipoval by někdo z
vás, že jde o výsypku?. – A tohle?! Ve snu by nikoho nenapadlo, oč jde. – Takto pan docent Zachar
stupňoval výklad až do nekonečna. Snad díky němu my, jeho bývalí studenti, podezíráme dodnes z
výsypky i horu Říp. 

Ne, fakt nevím, zda pahrbek s Midraší je či není přirozeného původu, v podstatě na tom nesejde.
Za mnohem důležitější mám fakt, že Midraša, výcviková akademie Úřadu na něm stojící, neexistuje,
neb jde oficiálně o vládní rekreační sídlo. 

*  Dobrá práce.  



v  ý  cvikov  á   akademie Mosadu, Ramat Ha'Šaron, Izrael

Vojenská stráž  otvírá masivní vrata  do  zašperovaného  areálu  a  my  vjíždíme  dovnitř.
Mimochodem, momentálně netuším, kdo mě sem veze, až mnohem později mám zjistit, že to byl
jeden z nových kadetů.

Vůz míří po asfaltové cestičce kolem pochodující hlídky a menších objektů k hlavní budově. Před
jejím  vchodem  nestojí delegace  s  květinami,  chlebem  a  solí,  nýbrž  jediný muž  v  oblekových
kalhotách a modré jednobarevné košili. Nemá kravatu, rukávy košile jsou vykasané. Jediný pohled
mi postačí ke zjištění, že s ním bude dobrá komunikace; věk ke čtyřiceti, krátký vojenský zástřih,
štíhlý, spíš lehce sportovní než vypracovaný. Pokud bych ho potkala v Unii, měla bych ho nejspíš za
Francouze či Itala.

Po vystoupení z vozu nasadím neznatelný úsměv, přestože bych se díky předešlým událostem
nejradši tvářila jako chrlič.

Neznámý mi  podává ruku.  "Vítám  vás.  Jmenuji  se  Avigdor  Tovot.  Jsem  ředitelem  tohoto
vzdělávacího ústavu."

Ach ták, škole pro špióny se tu říká vzdělávací ústav, hm, zajímavý krycí název. Vlastně... proč ne,
Vojenskému informačnímu úřadu, v němž v Praze působím, říkáme proměnu Kartografie. "Těší mě,
jsem Ruth Singer, prý mě tu ubytujete," podávám mu cestovní pas. "Tohle vám mám předat."

"Samozřejmě," přitaká poněkud roztržitě.
Cítím  jeho  pohled;  a  přestože  se  tváří neutrálně,  je  mi  jasné,  že  mu  jako  žena  nejsem

nesympatická. To jedna prostě vycítí. Vycítím to dokonce i já, stoprocentní lesba.

Procházíme vstupní halou, obloženou mramorem. "Nejdřív seběhneme do suterénu do skladu
oděvů. Máte vyfasovat uniformu kapitána námořních sil."

Nedozvídám se nic nového. "Bylo mi generálem Segevem sděleno," odpovím poněkud upjatě.
Abych nezapomněla, ředitel Tovot mluví výbornou britskou spisovnou angličtinou. Je vážně dobrý.
Možná na Ostrovech působil. "Mluvíte báječně," poznamenávám, aniž bych se na něco ptala.

"Ne tak dobře jako vy," odvětí galantně. "Máte slyšitelný londýnský akcent."
"Má specialita," pochlubím se přede dveřmi oděvního skladu. 

Ředitel Tovot ukáže na závěs. "Uniformu si tamhle vyzkoušejte, rovněž boty, abyste je nemusela
později měnit."

"Nepotřebuju závěs, shodím to klidně tady u regálů." Pff, mám se schovávat jak pipka v butiku?,
ani náhodou, je mi ukradený, že mě uvidí polonahou, co na tom?, jsem štíhlá sportovní nudle, ať si
to užije. 

Po  zjištění,  že  mi  vybrané věci  padnou,  je  poskládám.  Z  uniformy,  košile,  spodního  prádla,
ponožek, kalhot, bot, opasku a ostatních oděvních součástí je docela velký balík. Rozpačitý ředitel
tohoto vzdělávacího ústavu mi chce s nesením pomáhat, já ho však odbudu větou, že ve vojenském
přijímači rekrutům taky nikdo nepomáhá.  

Vracíme se ze suterénu do přízemí,  já s  balíkem vojenských propriet  v náručí,  který vzápětí
odnáším do své ubikace,  kam musím být lehkými posunky navigována.  Místnost mně určenou
vytvořili  coby  provizorium  z  větší bytové předsíně.  Je  velmi  prostě  vybavena;  šatníková skříň,
skládací lůžko,  prázdný regál,  stůl  s  osobním počítačem a židle.  Okno v  místnosti  chybí.  Krom
vchodových dveří tu vidím ještě dvoje; jedny do koupelny s WC, druhé do zbylé části bytu, kam
nemám  mít  přístup.  No  nic,  tak  se  holt  uskrovním,  budu  bydlet  v  předsíni,  proč  ne,  jsou  v
Hongkongu tací, co spí v šuplících.

Hážu balík khaki oděvů s modro-žlutými námořními výložkami na postel a budoár opouštím.



"Tohle  mi  pro  vás  přinesl  kurýr  z  ústředí od  generála  Segeva."  Tovot  mi  podává plastovou
průkazku velikosti Visy. Podívám se na ni; stojí tu mé jméno Ruth Singer, ale krom zkratky cahal,
armáda, nerozluštím jediné další slovo.

"Řekli mi," pokračuje Tovot, který zaznamenal mou, decentně řečeno, jazykovou nejistotu, "že
jste  britský vojenský konzultant.  Oficiálně  bydlíte  u  Jednotky  8200,  která  sídlí  v  táboře  Glilot
nedaleko odtud za Ajalonskou výpadovkou. O své lokaci s nikým nemluvte. V reálu budete působit
tady v akademii." Upřeně na mě pohlédne, zda jsem situaci pochopila.

"Děkuju za vysvětlení, pane Tovot, je mi to jasné." 

V přízemní hale, jíž dominuje velkoplošný, nikým nesledovaný televizor, se k nám připojuje muž,
který, jak tipuju, bude neméně důležitý jako sám ředitel. Má na sobě světle-šedý oblek, on sám je
vyšší, hubený, vypadá chytře a pedantsky. Při chůzi se pohybuje s lehkostí mrštného  člověka. V
rukou drží kancelářské desky. "Jsem Beni Glick," představuje se velmi dobrou angličtinou, "mám na
starosti  vnitřní  bezpečnost.  Mým úkolem je vědět vše o všech a o všem, co se zde šustne.  To
znamená opatřit si informace jakýmkoli způsobem. Pokud mě chápete." Jeho malé tmavé oči mě
bystře sledují.

"Doufám,  že  ano;  zmanipulovaný  firmware  v  mobilech,  lasery  v  oknech,  směrové  mikráky,
přátelští  provokatéři,  zvídavé  děvy,  džípíeska,  implantáty,  drony  velikosti  hmyzu,  poháněné
nanobateriemi... Zapomněla jsem něco? Vlastně ano: poplácání po zádech rukou s radioaktivním
prachem."

Zatváří se pobaveně. "Ano. Jste očividně v obraze. Kapitáne. To mě opravdu těší. Divila byste se,
jací naivkové sem do akademie zvenčí přicházejí. – To bude ode mě vše." Otáčí se, aby se vzápětí
dvěma rychlými kroky vrátil. Jeho lehkonohý pohyb evokuje dojem spěchu. Spěchá ale skutečně??

Z  desek  vytahuje  papír  běžného  kancelářského  formátu  s  dvojjazyčným  heb/eng  textem.
"Pardon, málem bych zapomněl: tento dokument, že jste byla informovaná o tom, abyste o ničem,
co zde uvidíte a uslyšíte, nemluvila s nepovolanými osobami, mi prosím podškrábněte. Ve vašem
případě jde, řekl bych, o formalitu. K podpisu laskavě použijte své normální jméno. Děkuji."

Šéf akademie Avi Tovot mi přistrčí k ruce propisku. Sáhnu po ní. Papír si podržím na zasklené
fotografii na zdi. Bez většího spěchu pak vykreslím psací hebrejštinou do rubriky  šem/name své
falešné jméno. Křestní samosebou bez anglofonního písmenka H.

rgnys tvr

Šéf vnitřní bezpečnosti krátce pohlédne na Tovota. Ten smutně přikývne.
Sáhnu do kapsy pro průkaz, abych ho předložila k nahlédnutí. "Je mi líto, ale Ruth Singer tu stojí

černé na bílém."
Oba muži si znovu vymění významný pohled.
"Pánové, já tohle znám," říkám defenzivně. "V rychlosti to podepište a nic netušící bažant tam

omylem prskne svou civilní totožnost," pousměju se. "Nečekáte stejnou blbost ode mě, nebo snad
ano?"

"Tak vy to znáte, hm... a odkudpak?" zeptá se úlisně Beni Glick.
"Hodně čtu. Jsem připravená na... ledacos."
"Aha... vy hodně čtete... a jak byste přečetla tohle?" Otáčí mnou podepsaný formulář, aby na

jeho zadní stranu tiskací hebrejštinou napsal slovo Ha'Mosad.* Papír mi pak podává.
Cirkusové triky, ani teď mě nedostane. "Ha'Misrád,"** řeknu bez zaváhání.
Něco nespokojeně zahučí, poté napíše to samé slovo v angličtině – Institut.           
"Úřad," přečtu já.

*   Mosad                                                                                                                                                                                **   úřad 



Zatváří se nešťastně. "Znáte i tohle, jak vidím."
"Ovšem."
"V tom  pádě..."  Chvíli  nerozhodně stojí,  jako  by  chtěl  něco  dodat,  "...to  bude  z  mé strany

opravdu vše. Nashledanou."  

výcviková akademie Mosadu, o 20 minut později

Protože  se  mi  nechce  tvrdnout  v  předsíňové ubikaci  u  pécé bez  netu,  navíc  vybaveném
desítkovými  Wokny  v  anglině,  navlékám  na  sebe  kapitánský mundúr  a  vyrážím  do  zahrady
akademie. Trochu se projít, omrknout terén. Areál je, či snad býval vládní rezidencí, ale na první
pohled tak  nepůsobí. Nic honosného tu není, jde spíš o normální standard. Zeleň, palmy, dobře
upravené cesty,  vyhrazená parkoviště,  pár  menších  objektů,  stánek...  vše  samo sebou kvalitně
oploceno a střeženo vším možným. Především vojáky.

Co mám podniknout?  Vypadnout  ven? Jenže kam?? Do města??  Segev  přece říkal,  že– mě
monitorujou. – No a co? Můj monitoring probíhá jistě i tady–

V porostu na zeleném travnatém pozadí se mihne khaki barva. Co to bylo? Jo tak, strážnej. Těch
jsou tu mraky.  – Holka??! No né, fákt, holka! Na dlouhém popruhu přes rameno nese pušku M4,
nebo nějaký její klon. Bimbá se jí proklatě nízko, až u kolen, hlaveň šolichá její naleštěné baganče. –
Jéje, to je ale hezký voják, s tou by se dalo zahnízdit! Vypadá, jako když si sem odskočila ze střední;
věk asi dvacet, dívčí typ, dlouhé tmavé vlasy ve dvou culících, pěšinka šoupnutá doprava... vojanda
pěkně urostlá, ani hubená, ani silná, symetrické oblé tváře, malá pusa jak z cukru... a... uj, uj, má
tak smutné oči. Zkusím ji rozveselit!

"Ahoj, vojáčku, já sem chodím často, a ty?" spustím na ni spisovnou anglinou.
Postaví se do pozoru a zasalutuje. Jistě ji zmátla má kapitánská uniforma. Oplatím salutování a

ihned  mávnu  rukou:  "Neber  mě  mermomocí  za  nadřízenou,  moje hodnost  tady  je...  vesměs
formální."

Řekne něco hebrejsky, čemu nerozumím. Dám si ruku k uchu, jako bych nedoslýchala. "Co to?"
zeptám se s přihlouplým výrazem. "Anglicky, prosím, jinak se nedomluvíme."

"Jsi odtud? Z akademie??" vyzvídá vojáček.
"Jo, už se tu nějakou chvilku motám, a ty?"
Pokrčí rameny. "Já tu nestuduju. Chtěla jsem, ale vzali mě jen jako ostrahu. Končím tu základku.

Za pár dní jdu do civilu."
"A... co budeš dělat?"
"No... mám maturu, jenže neznám nikoho, kdo by mi něco dohodil, tak mi máma sehnala džob v

superu."
"Chceš až do důchodu pípat u kasy??"
"No. Aspoň zatím. Co mi zbývá? Lepší nějaký čas tohle, než chodit na pracák pro podporu."
"To snad... V armádě zůstat nechceš? Neláká tě nechat se na pár let nalejt?"
"Ani ne. Nemám ambice. Bůhví,  jestli  by mě vzali.  Koukni na mou hodnost,  pořád jen vojín.

Některý holky z jednotky šly dost rychle nahoru, já ne."
"A jakpak se vlastně jmenuješ?"
"No'omi Gabaj."
"Mhm. No'omi znamená něco jako  moje radost,  nebo  vlídnost.  Je to hezké jméno. Z Bible."

Nevím, zda jsem ji trochu povzbudila, asi ne, moc odvázaně se netváří.



"Nojo, ale moje radost není moc velká."
"Proč? Nesmíš se držet při zemi, určitě máš na víc než na vojína."
Pokrčí rameny. "Já nevím... asi ne. Chybí mi lokty."
"No... třeba ti někdo pomůže," pohlédnu směrem k obloze.
"Jo? Ale kdo?"
"Těžko říct. Někomu padneš do oka a– nikdy nevíš, co se stane. – Heleď, když už se navzájem

zpovídáme, mám dotaz," měním téma hovoru, při čemž ztišuju hlas. "Ještě tu pořádaj na zahradě
divoký noční jízdy? Dvacítky vojandy pro obveselení... všecky nahý... Jsi jedna z nich, e?"

Prudce zatřepe culíky. "To teda ne!! Nic takového jsem tu neviděla, a to sloužím i v noci!"
"Aha. Škoda, asi to už zrušili. Mělo to být před lety. U bazénu. Četla jsem o tom."
Pohlédne mi krátce do očí. "Když chodíš do akademie, jak to, že nemluvíš hebrejsky?"
"Otázka na tělo. Nestihla jsem se naučit. Pracuju v EU jako voják z povolání."
"Jasně, ale tahle uniforma je přece naše. – Kolik let může mít u vás nejmladší kapitán?"
"Pfff...  u  mě  nejde  o  věk,  nýbrž  o  drzost,  znáš  slovo  chucpa. Hlavně  díky  němu jsem  teď

kapitánem. A jinak... aný bat šlošim. Ve'at? Bat kama šanim at?* Jak dlouho jsi už dcerou?"
"Je mi dvacet."
"Tak jsem to tipla dobře.  – Jo, hodnost i uniformu mi půjčili, abych sem dobře zapadla."
Kouká po mně zvídavě,  což mě neobyčejně těší.  "Jsi  instruktor? Nebo studuješ  na špióna?"

vyzvídá, našpulí pusu, při čemž zamrká smutnýma černýma očima.
Zavrtím hlavou. "Ani to, ani ono. Nejsem instruktor, nejsem kadet a nebudu ani kaca.** Mám tu

chvíli pobýt. Do doby, než se situace kolem mě... eemm... vyjasní."
"Aha. Mě sem nevzali, protože nemám specializaci.  Řekla jsem, že dobře řídím, měli jsme na

škole moto klub, ale podle nich řídí dobře kdekdo." Pokrčí rameny. Zbraň na jejím rameni se díky
tomu několikrát zhoupne.

"Když sem mají jednu vzít, specializace neuškodí."
Spustí pušku do trávy, aniž by přestala svírat její řemen. "A jakou máš ty? Co třeba musí člověk

umět, aby ho sem vzali?" zeptá se se skutečným zájmem.
"Různý věci. Já se třeba vyznám v jedech."
Zakaboní se. "V jedech??"
"Nojo... trávila jsem lidi už na základní škole; nejdřív bolehlavem, kostíkem, ricinem, rohlíkem

zlomocným, utrejchem... později tecédédéčkem, zetekitoxinem, kyselinou domoovou, substancí  Á
dva čtyry dva.... Tohle všechno já znám, béééé! Jsem vnučka slavného traviče Čulkova,[7] kokokoko!
Děda mě často bral sebou do práce, dělal v jednom baráku, co měl strašně pater, snad tisíc, víš?
Dokonce mi předal svůj superjed. S tím ale musíš moc opatrně, projde totiž skrz sklo, kykyrykýý!
Sáhneš na lahvičku a je s tebou ámen. Po zbytek života budeš v blázinci chrlit  čísla  – vrrrmňááu!
Nebo vydávat zvířecí zvuky. Jako malá jsem si taky trochu dýchla a od té doby... me-e-e-éééé!"

"Máš ze mě legraci." Koukne po mně dotčeně.
"Loo!  Lamádetý  toksikologia  be'uni,  ve'zot  uvdá!*** –  Tím  knižním  blábolem  jsem  ti  chtěla

zvednout náladu, vojáčku, abys nebyl smutnej..." Mrknu na ni.
Zamyšleně mě pozoruje.
Bóže, ta holka je tak sladká! – Měla bych spíš myslet na svoji ženu, jenže–! Napřáhnu k vojandě

pravici. "Jmenuju se Ruth Singer." 
"Mm?!" Zaujatě přizvedá obočí a jemně mou ruku tiskne. Její dlaň je vlhká a teplá.
Kousne se do spodního rtu. "Tvé jméno–" Chvíli přemýšlí. "Nejsi náhodou ta... Němka? Šušká se

tu o nějaké Němce."
"Pssst! To se šušká správně, jsem to já," odpovím tiše.
"Že mluvíš tak skvěle anglicky."

*       je mi třicet. A tobě? Kolik je ti let?                                                      **  kacin isuf - řídící důstojník – rezident verbující špiony
***  Né! Studovala jsem toxikologii na uni a to je fakt!                                                



Pokrčím  rameny.  "Ále...  to  bude  hebrejštinou.  Čím  víc  se  ji  učím,  tím  líp  mluvím  anglicky.
Rozhlédnu se. "Poslyš... ty tu hlídáš, chodíš furt kolem... dyby vojandy pořádaly mecheche, mysli na
mě, jo?"

"Co kdyby pořádaly?? Promiň, neumím anglicky tak dobře jako ty."
"Prostě piknik, mesibu, mejdlo, mejdan, večírek, raut, gárdenpárty, dámskou jízdu."
"Aha, dobře."
"Dej mi když tak vědět. Bydlím přímo v Midraši, v akademii. Půjdeš dovnitř, skrz halu, dveřmi do

chodby, a naproti wécé najdeš můj budoár. Přinesu pití, seženeme celtu, sednem si ven a..."
"A??" zeptá se přísně.
"No... popovídáme... popijem... seznámíme se...  Ze ihjé nehedár... la'asot chajim."*

"Hm. – Taky si ze mě střílíš, kapitáne..."
"Kdepak,  vojáku,  věř  mi,  myslím to  vážně,"  pohlédnu  jí  do  temných  očí;  ujuj,  ta  holka  mě

dostala! A na první pohled! Radši od ní vypadnu, než se do ní po uši zamiluju! To se mi teď vůbec
nehodí. Otáčím hlavu k budově akademie. "Atá... aný crichá laléchet, az šalom,"** vypravím ze sebe
šroubovaně, přestože jsem původně chtěla projít celou zahradu.  Ohlédnu se ještě přes rameno a
vidím, jak dívka svírá oběma rukama pušku. Hledí za mnou s nejistotou v oku. Přemýšlí, co pro ni
rozhovor se mnou znamenal, nevěří mi. Koneckonců jsme na půdě akademii pro špióny. Kdokoliv
cizí, koho tu člověk potká, může být... prostě kdokoliv.

tamtéž o minutu později

Bezpečnostní šéf počkal, až žena v uniformě kapitána zmizí uvnitř objektu Midraše. Hned pak
zamířil pochodovým krokem od brány směrem k rohu budovy, kde přecházela No'omi Gabaj, mající
hlídku.

"Okamžik, strážný."
"Ano, pane?"
"Jmenuju se Beni Glick. Velím tu vnitřní bezpečnosti. Co po vás chtěl ten důstojník?"
"Nic, jen se tak poptávala. Prý je Němka."
"To je možné. Mluvila na vás německy?"
"Nene, pane, anglicky, ale řekla i pár vět v hebrejštině."
"Ano? A nač se vlastně ptala?"
"No... co jako budu dělat po vojně, jakou práci, a tak... a na nějaké večírky, co tu prý kdysi byly."
"Večírky?"
"No, pane... nudistické, mluvila o nahých vojačkách tady na zahradě."
"Vážně? A dál? Co ještě říkala?"
"Něco o dědovi, že pracoval s jedy. A ona že se v nich taky vyzná, některé věci jsem nepochopila,

mluvila o... zlomocném rohlíku."
"Přeslechla jste se, to byl rulík. – A dál?"
"Pak jmenovala... domovou kyselinu, a toxin, snad japonský, satoki, sotoki, také substanci  Á s

číslem... pak ricin, a myslím cosi jako... cétédédé. Prý jako malá trávila lidi, ale neřekla to myslím
vážně."

 
*   Bude to báječný... pobavit se.                                                                                                          ** Teď... musím jít, tak nazdar.        



"Možná ne, možná ano.  – Víte...  i  naše laboratoře se zajímají  o jedy. Před lety jsem měl co
odčinění s výzkumem, něco o tom vím. Nešlo náhodou o técédédé?"

"Ano, snad ano."
"V tom pádě myslela jeden z nejhorších mutagenů co existují.  –  A zetekitoxin,  pokud chcete

vědět, nemá s Japonskem nic společného, produkuje ho jistý druh středoamerických žab. Trilonová
řada je proti němu takřka neškodná. – Mimochodem, ona kyselina se jmenuje domoová. Likviduje u
člověka paměť. Vaše Němka má na jedy vybraný vkus. – Chtěla po vás ještě něco?"

"Ne. Vlastně ano. Když prý bude venku párty, mám jí dát vědět. Bydlí tady v akademii."
"To vím. Je to vše?"
"Vše, pane."
"Okay, vojáku. Pokud si ještě na něco vzpomenete, ozvete se mi." Beni Glick se na chvíli odmlčel,

jako by hledal vhodná slova. "Když vás ta žena znovu zkontaktuje, neprodleně mě informujte, je to
důležité. Strážní u hlavní brány mají mé telefonní  číslo, volejte kdykoliv. Případně tu ženu sama
oslovte, když bude poblíž, a dejte se s ní do řeči. Zajímá mě vše, o čem bude hovořit. Ale postupujte
uváženě, kontakt s ní může být nebezpečný, neexistují o ní... utříděné informace."

výcviková akademie Mosadu, budova

Bezpečnostní šéf Beni Glick vešel do sekretariátu  ředitele, aniž by zaklepal. "Je Tovot u sebe?"
zeptal se ženy za stolem a pokračoval v chůzi k příslušným dveřím.

Sekretářka Dafna Baš vstala ze židle. "Je. Mám vás ohlásit?"
"Seďte, já si zaklepu." Formálně ťukl kloubem na dveře a zmizel za nimi. 
"Buď zdráv, Avi, promiň, že ruším, potřebuju s tebou– máš chvíli?"
Tovot odložil brýle na čtení. "Jistě, Beni, samozřejmě, pojď, sedni si. Co potřebuješ?"
"Jdu kvůli té... Němce."
Tovot se pousmál. "Aha. Převezla nás, co? Je práskaná."
Druhý muž přisvědčil. "Na můj vkus až moc. Z nováčků mi tohle ještě nikdo neudělal. Obvykle

bývají dost natvrdlí a podepíšou se svým skutečným jménem. Ovšem ona... prý se připravovala. –
Ale jak? Z jakých zdrojů?"

"Promiň, Beni, tohle já nevím. Na nováčka tedy rozhodně nevypadá. Spíš na zkušeného žoldáka.
Ale i tak je dost přitažlivá."

Glick  se  na chvíli  odmlčel,  jakoby s  dalším dotazem váhal.  Přejel  si  dlaní  svou holou hlavu.
"Poslyš... jak se ta ženská tady – řeknu to nadneseně – ve tvé akademii vlastně ocitla? Mně to shora
jenom oznámili. Bez detailů, jako fakt."

"Jak se tu ocitla? No... úplně jednoduše: zavolal mi vrchní koordinátor Segev a sdělil mi, že ji
mám na půdě akademie ubytovat. A vybavit vojenským stejnokrojem s hodností kapitána. Mám jí
být nápomocný při všem, co bude potřebovat. Prý nesmí vyjma  služebních čísel nikomu volat a
nemá mít přístup na internet. Kurýr z ústředí mi osobně doručil její služební průkaz na jméno Ruth
Singer, britský vojenský konzultant, co hostuje u Oddílu 8200."

Šéf bezpečnosti Glick zaujatě přikyvoval. "Aha... Má být tam, ale bude tady."
"Zatím ano. Co s ní plánují dál, nemám ponětí."
"A... víc ti o ní Segev skutečně neřekl?"
Tovot zavrtěl hlavou. "Přísahám, že ne." Otevřel vrchní zásuvku svého pracovního stolu. "Dostal

jsem od něho tyhle dva listy, jde o stručný výtah z jejího osobního záznamu. Nic konkrétního se tu



nedočteš.  Ani  místo narození,  ani  národnost,  jen samé blbosti.  V centrálním počítači  jsem pod
jménem Ruth Singer se svými přístupovými právy nikoho nenašel."

Glick se zatvářil zklamaně. "Ty dva papíry kolují i po ústředí, viděl jsem je. Ale... heleď, Segev je
přece tvůj kamarád, sloužili jste spolu. Musel ti něco říct. Jen tak mezi vámi. Ocenil bych jakoukoli
informaci. Myslím neoficiální."

"Chápu,  Beni,  ale...  vážně  víc  nevím.  Segev  můj  kamarád sice  je,  jaks  právě  řekl,  ale  má v
porovnání se mnou moc vysokou funkci. Vždycky měl vysokou funkci. Nemůžu za ním jít, vyzvídat,
vyptávat  se  na  služební  věci  o  nějaké  Němce,  věci,  které  mi  on  sám  neřekl.  Bylo  by  to  proti
regulím."  Na  stole  se  rozezvučel  telefon.  Tovot  zvedl  neochotně  sluchátko.  "Jo?  –  Ne,  teď  ne,
řekněte,  že nemám  čas, ať zavolají  za hodinu.  – Díky."  Zavěsil.  "Kde jsem přestal?  –  Už vím. –
Poslyš, Beni, ty úzce spolupracuješ s novým ředitelem. Ten by mohl nějaké detaily mít. "

Glick se ušklíbl.  "Jen tak mezi  námi, Avi:  měl by je mít,  ale nemá. Nemá víc než ty a já; od
bývalého vedení dostal o Němce jen tenhle dvoustránkový výpis, kde se není čeho chytit."

"To je tedy gól."
"To ano. – Poslyš... nebyl bys schopný... o té ženské něco zjistit? Nemyslím konkrétně od Segeva,

ale od někoho se skupiny starého vedení, od bývalého ředitele Tava, nebo od šéfa Cometu Gadiho.
Tihle dva musí být přece dopodrobna informováni."

"Beni,  víš  přece,  jak  to  tu  chodí,  tihle  dva nic  neřeknou.  Existuje  souvislost  mezi  Němkou a
probíhající operací jménem Dantes, nikdo nebude mluvit."

"Ty víš, o jakou operaci jde?"
"Beni, nevím ani to nejmenší."
"Ovšem. Jenže... nový ředitel Koren se obává, jestli tahle operace vůbec existuje. Zda nejde o

nějakou... past na jeho osobu. Zkrátka o... fatální úskok starého vedení, který by ho stál ředitelkou
židli  dřív, než se na ní stačí usadit.  Aby na jeho místo mohl nastoupit Segev, když už nebyl ani
napodruhé jmenován."

"Rozumím, Beni. I Chajm Gadi by se mohl stát vrchním šéfem, když teď krátce řídil Comet."
"Jistě, to by čistě teoreticky mohl."
Tovot by rád nepřínosný rozhovor ukončil. "Dáš si něco k pití?" odbočil proto.
"Ne, díky, ale jednu prosbu přece jen mám; heleď... ty jsi stoprocentně loajální–" 
"Beni–!"
"Ne, počkej; je to tak, každý tě má v úctě, jsi ve službě dlouhá léta, žádný škraloup, nepodléháš

extrémům... A... teď jsi jediný, kdo nám může pomoct. Nový ředitel by to určitě ocenil."
"Beni,  jak  jsem  už  řekl,  nebudu šmírovat  vlastní  lidi,  nikdy  jsem tady  v  Úřadu neintrikoval,

pochop to, byl bych nápadný, každému by došlo, že pro někoho dělám. Navíc jsem zaslechl divné
fámy o příbuzných té Němky v souvislosti s Mivca Damokles ze šedesátých let. Tohle je dost vážné,
smrdí to, nemám chuť do toho vrtat."

Glick přikývl.  "Dost divné fámy šíří  i  ona sama. Dnes jsem vyslechl  jednu strážnou, která mi
později znovu telefonovala. Němka prý měla přednášku o jedech; o substanci, co projde skrz sklo a
způsobí šílenství. Žádný z našich chemiků podobnou látku nezná."

"Mm, zajímavé."
"Právě. Onu vojačku jsem angažoval jako informátora. Třeba se jí podaří z Němky něco dostat."
Tovot pokrčil rameny; doufal, že Glick už konečně odejde. Ten se však k odchodu neměl.
"Avi, mohl bys mám přesto pomoct."
Zavrtěl hlavou. "Ne, Beni, já–"
"Neboj, nebudeš šmírovat, jen pozveš Němku na jídlo. To by snad šlo, ne? Tady naproti do baru."
"Do Macu, na hamburger? Nebo sem do jídelny?"
"Na hamburger. K tomu si dáte pár panáků a... ona něco pustí! Heleď, každý něco pustí, i ona.

Stačí útržky. No a my si je pak poskládáme do kupy. Jo? Souhlasíš? Budeš mít u ředitele velké plus.
To se ti může hodit."



Tovot se zamyslel. "Já nevím, Beni."
"Avi, máš přece rád energické modrooké blondýny, stojí to ve tvé složce. Navíc's právě řekl, že je

Němka pro tebe přitažlivá. Tak proč by sis s ní neužil?"
"Člověče,  ty  děláš,  jako bych vyhledával nějaké...  násilnice!  Tak  to  není!  Navíc  jsem šťastně

ženatý, abys věděl!"
"Ovšem, ovšem, nic ve zlém. Pozveš ji teda?"
"Nemyslím, že je to dobrý nápad. Má u sebe mobil, přinesla si ho z ústředí. Jdou z něho volat jen

dvě čísla: moje a Segevovo. Když ji pozvu, určitě bude generála informovat. A jemu to hned dojde."
Glick rozladěně mlaskl. Chvíli přemýšlel. "No jo, sakra, na tom, co říkáš, něco je."
Tovot vzhlédl. "Počkej, a co to udělat naopak?"
"Jak naopak?"
"Pozveš ji ty, Beni. A nejenom ji. Pozveš na panáka všechny nováčky jménem Úřadu. Kurz pro

řídící důstojníky právě začal, a to je dobrý důvod k oslavě, ne? Útratu zaplatíš ze služebních fondů.
Samosebou musíš o akci decentně informovat i ústředí. A já budu z obliga. Náhodou si k Němce
přisednu a promluvím s ní, to nebude nikomu nápadné."

"Heleď, to je moc dobrý nápad, Avi! Vážně moc dobrý! Bezva's to vymyslel! Díky, hned jdu na
to!" zahlaholil na odchodu Beni Glick.

restaurace Big Mac Bar, Ramat Ha'Šaron, Izrael

Je večer. Sedím spolu s partou nových kadetů  v lokále nedaleko výcvikového střediska. Jde o
příjemný moderní globalizovaný bar,  který se specializuje na prodej  hamburgerů.  K mání tu  je
samosebou i alkohol a široký sortiment nealkoholických nápojů.

Prohlížím si tlumeně osvícenou prostoru; od barového pultu mám, pokud se otočím, velmi dobrý
přehled. Noví kadeti jsou rozptýleni po celé místnosti. Většina z nich sedí u čtyřmístných stolů,
protože k barovému pultu se vejde jen deset židlí. Na každém stole stojí malá pozornost Úřadu;
otevřená půllitrová láhev vodky.

Otáčím sklenkou, při čemž přemýšlím, proč nás sem Beni Glick všechny sezval, když tu sám není.
Zničehonic se zorganizuje oslava pro nové kadety, kandidáty na řídící důstojníky, a shodou okolností
v ten samý den, co jsem se tu objevila. Proč dali  pozvánku i mě, když nejsem kadet, mi nikdo
nevysvětlil. Otázala sem se telefonicky i generála Segeva. Doporučil mi pozvání přijmout a být ve
střehu. Dobře, přijala jsem. Realita vypadá tak, že ředitel akademie Avi Tovot se na mě náhodou
nalepil,  respektive rozhodl  se dělat  mi společnost hned, jak jsme do lokálu přišli.  Dokonce mě
pozval přímo k baru, kde nám dvěma rezervoval místa. Mám i tohle brát jako náhodu?? Ba ne, tak
naivní nejsem.

Přemítám, co by se asi dělo, kdybych se opila. Tovot by po mně možná rád vyjel. Možná taky ne
a jde mu o něco úplně jiného, ať už je tím míněno cokoliv. Pokud ale platí první možnost, znamená
to, že není o mé alternativní sexuální orientaci informován. V případě jeho funkce ředitele špiónské
akademie se to skutečně nezdá moc pravděpodobné. Tak či onak se musím dobrat pravdy. Jak to
udělám? Snadno; budu hrát opilou. Tuhle roli ztvárním coby bývalá alkoholička přesvědčivě.

Jako první se zbavím tvrdého alkoholu. V momentě, kdy si můj společník odskočí, vytáhnu zpod
levého nárameníku baret, naleju na něj ze své láhve vodku a otřu si s ní tvář i vlasy. Baret pak
putuje do kapsy kalhot. Snad mi ji moc nepromáčí. Půllitrovou láhev vodky vyprázdním do barové
výlevky,  kterou  mám  doslova  při  ruce,  a  natočím  místo  ní čistou  vodu.  Teď  jsem  připravena



rozehrát své divadelní představení.

Poté, co se můj společník vrací, nezávazně konverzujeme, při čemž obsah mé láhve rychle mizí.
Tovot má před sebou jako jediný ze všech Danielse a co do pití se mnou drží krok. Za nějaký čas mi
navrhuje tykání. Nabídku ochotně přijímám. Brzy vstupuju do role opilce, když pomalu začínám
plácat páté přes deváté. Ani to mi nikdy nečinilo problém. "Dycky jsem si přála najít pod stromkem
vánoční dárkové vouchery... nikdy jsem žádnej nedostala..."

"Co to prosím tě je?" táže se můj společník pobaveně.
"To nevim... ale... zní to krásně, nemyslíš? – Odhaduju, že to bude to samý, čemu se v Německu

říká Gutschein..."  Za  okamžik  přidávám:  "Představ  si,  nedávno jsem v Únii  zahlídla  billboard  u
golfovýho hřiště. Stálo tam: za 4500 euro trénujete celou sezónu zdarma. – Haha, jestli todle nejni
směšný! –  Anebo dopravní hláška v rádiu, poslouchej, Avi:  oznamujeme řidičům, že světla řídící
provoz jsou mimo provoz. – Dobrý, viď? – Nebo: policie vyšetřuje podupání člověka dobytkem."

Otáčím se do lokálu, abych palcem přes rameno ukázala na puštěnou televizi. "Dnešní sdělovací
prostředky  jsou  k  nakousnutí.  Zvlášť  ty anglosaský.  Při  vší  plu-ra-li-tě,  neřkuli  multi-rate...
multilateritě jsme v EU skončili tak, že neexistuje názorových rozdílů; všechny pohledy na svět jsou
diametrálně stejný. Predikát číslo jedna: vším zlým v kosmu je vinen pan prezident Donald Trump. –
Není jediný den, kdy by nespáchal hrdelní zločin. Zejména v souvislosti s mexickou hraniční zdí.
Shutdown, winter in the city. Falešnejm globalistům ani středověkejm jezovitům Trump nezapadá
do systému, má svuj názor, nezobe z ruky, neslouží, proto ho chtějí sejmout stůj co stůj."

Avi mlčky přikyvuje. Já ihned navážu na předchozí řeč:
"Dnešní media mají svý zákony: cenzura neexistuje; nahradilo ji mlčení; sejde z uší, sejde z mysli.

A zprávy? Ty se krátce zmíní, proloží reklamou, veselými klipy se zvířátky, autocrashi, tornádem,
teplotou vzduchu na Maledivách, přidá se pár silikonových hrudí a je z toho obsahem slabý, ovšem,
emočně silný guláš. – Tolik k rozmělňování informací v době pokročilé reinkarnace feudalizmu."

"V zásadě souhlasím, Ruth. Jen si myslím, že by ses měla víc bavit. Zbytečně moc kombinuješ."
"Eště's měl dodat na ženskou. To bys mě teda nasral, Avi. Ale protože's to neřek, nenasrals mě."

Zamávám na obsluhu za barem, při čemž několikrát zakroutím zápěstím: "Hej, ha'mis'ada ha'zo...
hajitý roca sigárot-cahal!"*

"Ruth," tiše mě opravuje můj společník, "cahal je armáda."
"Dyť jo, Avi, dyť jo, já vim, aný joda'at.** Dyť chci vojenský cigára, ty zelený – jarkot, né, jerukot,

od firmy Dubek. Dělaj je pro vojcly a pro zašitý. Virdžínija blend! – – Nobles!"
"Nobles, yeaaah!" protáhne muž za pultem s ulehčením, že jsme se konečně domluvili.
"Ale jen zelený! A voheň k tomu!" zavolám za ním poté, co položím na barový pult bankovku.
Donese  mi  balíček  noblesek  spolu  s  plastovým  koksákem.  "Promiňte,  tady  se  nekouří,"

upozorňuje nepříliš zdatnou anglinou.
"Beséder..."*** na to já po tuzemsku, "dáme si čouda až venku."
"Myslel jsem, že nekouříš, Ruth," diví se můj společník.
"To je fákt, přestala sem, ale... vobčas si šluka dám. Ty né?"
"Ale jo, já taky přestal, už víckrát... znáš to."
"No jasně..." Opírám se o předloktí. Náhle se mi hlava vysmekne. Málem se při tom bouchnu o

barový pult. Hezké komediální číslo. "To mám dnes žížeň..." klepnu nehtem do poloprázdné láhve
vodky,  "dala bych si  pívo vína..."  Na chvíli  pokládám čelo na barový pult,  abych si  nenápadně
promnula oči konečky prstů od vodky, které mám v kapse plný baret. Iluze mé opilosti je díky tomu
dokonalá.

"Cos tím myslela, Ruth?" zeptá se mě se smíchem Avi.

*     Hej, tato hospodo... chtěla bych armádní cigára!                                                                                                       **   Já vím.  
*** Okay.



Mé představení spolkl  i  s  navijákem. To mně vážně medí.  Kouknu na něho otupěle.  "Ma?  –
Emmm... šacháchtý... chašávtý... šachávtý...* sakra, nevím, co je správně. Stejně to dál neřeknu...
Ach jé...  těžký osud státi se panem Kaplanem...[5] Myslela sem...  přece...  no... víno do pivního...
půllitru. Jedno pívo vína."

"Jo tak," řekne tiše a posune svou stoličku vlevo, aby si přisedl blíž ke mně. "Puso... dnes máš
dost, neměla bys už pít."

Jezukriste, ščedrý kněže!, on, šéf akademie pro špióny, mě oslovil: puso! Asi opravdu nečet můj
záznam. Nebo ho snad nebere vážně??

Hledím na něho slzícím, zarudlým zrakem, a skoro při tom cintám. Otřu si rty rukávem uniformy.
"Pít už né? Už né? A co teda... jako... jinak... myslíš...? Zajet na Chermon postavit sněhuláka? Nebo
víš co? Kus vocud je... kolnó'a,** no tamten multibiják World. Co si dát něco vod Metro-Gollywood-
Mayer, hh?"

Můj společník nevypadá, že by chtěl jít na americký film. Přisedne si ještě blíž. Mám dojem, že z
něj vypadne něco, čeho bude později litovat.

Přiblíží rty k mému uchu. "Ty dračice, co si místo kina trochu zašpásovat, co ty na to?" vysype ze
sebe šeptem.

"Zašpásovat, říkáš? To jako myslíš... tó?? Mmm... v zásadě... lama lo,*** řikám, sem pro každou
špatnost."

"Fajn! K tobě nebo do hotelu?"
"Mmmm.... ke mně do akademie. Nebo k tobě do akademie, pane řediteli."
"Okay, vypadneme odsud."
"Už jdete?" zeptá se nás na odchodu jeden z rekrutů. "Co tak brzo?" Zatváří se, jako by čekal

něco vtipného.
Mrknu na něho, a na místo vtipu zazpívám: "Lááá múúúr...! Láááá múúúr!" Belkanto, nebelkanto

ječím Habaneru tak strašně, že by mě Maria Calas, slyšet to, dala určitě zlynčovat. 
Tazatel pokývá chápavě hlavou.
Ven z hambáčového lokálu nás provází smích vesměs nových kadetů, sezvaných bezpečákem

Glickem, ale také pár soustrastných pohledů ostatních návštěvníků. Aby ne, solidní ostuda, přesně
podle mého gusta.

"Hrála  sem  v  dívčí  kapele,  Avi,  víš?"  vykládám,  když  opouštíme  lokál.  Na  periferii,  samý
vodrhovačky pro lepčí lidi." Škytnu a opřu se do zpěvu. Jsem tak hlasitá, že nás, než doklopýtáme k
autu, odchytí hlídka. Příslušníci ha'mištara ha'cvajt, čili  vojenské policie, jsou tři. Drží proti nám
kvéry, tváří se nasupeně. Můj společník, který mě jednou rukou podpírá, abych nespadla, vyčaruje
z kapsičky služební průkaz, načež se poldové ihned stáhnou. Zaslechnu, jak mezi sebou tiše hovoří.
Dle Aviho říkají cosi o zlatém životě mosaďáků, kteří se po službě mohou ožírat jako dogy. Stará
dobrá řevnivost mezi bezpečnostními orgány funguje zřejmě i tady. 

Můj společník v autě zjišťuje, jak se skutečné jmenuju. Spoléhá na to, že jsem silně pod parou, že
ze mě tudíž vypadne něco jiného než Ruth Singer. Omyl; mechanicky odpovídám pořád to samé.

Když následně změní téma na Operaci Dantes, o níž ani já moc nevím, spíš jen tuším, oč půjde,
vysvětluju, aniž bych odložila téměř prázdnou láhev vodky, že Dantesovi šlo především o poklad. 

"Jestli myslíš román tak snad o pomstu, ne?" nevrle tvrdí muž za volantem.
"Jó!  Jenže:  dyby:  Hrabě  Edmond[28] neměl  prachy,  Mäuse,  késef,  mergle,  Kohle,  děngy,  lóve,

Marie, tintily-vantily, nepomstil by se ani... prostě nikomu! Moh by si vo tom nechat enem zdát,
chápeš?! Jeho... úspěch vyšel z dobrejch majetkovejch poměrů, mmm?"

*      Co? - zapomněla jsem... myslela jsem... spala jsem...                                                                                              **  kino
***  proč ne,



Pokrčí rameny, a diskuzi dál nerozvádí. Mlčky řídí a já myslím, že přišel čas dát mu ještě šanci k
pochopení mých sexuálních preferencí.  "Máš rád hudbu, Avi? Myslím jestli  posloucháš mjúúzik.
Popík."

"Popmusic? Mmm... ani ne."
"Já jo. –  Kerýho zpěváka máš nejrači?" Hlasitě zívnu a protáhnu se.
"Nevím, těžko říct."
"Znáš rajskou blondýnku, co zpívá Vezmi mně srdce?"[23]

"Nevzpomínám si."
"Tak ňákou starší kočku? Co Ofra Cháza?"
"Tak ta byla dobrá. A myslím dost známá i v cizině."
"Vim.  – Pamatuješ píseň o harfenistce Kinéret?[14] – Dyž jí zabili  přítelkyni, vzniklo z jejích slz

Galilejský jezero, připomínající tvarem harfu." Poslední věta je zčásti nepravdivá, podle pověsti šlo
o přítele, nicméně muž za volantem obsah mých slov zřejmě vůbec nezkoumá, jinak by musel tuto
podstatnou odlišnost zaznamenat.

"Ten šlágr znám, je strašně starý, snad z osmdesátých, a text si už vůbec nepamatuju. Odkud to
máš ty?"

"Přece z netu. Sem hudební závislačka... prolízám často Jútjúb... Tak krásná romance mi nemůže
ujít..." Krátce se odmlčím; co dál?, na'ara jafa u'šmá Kinéret* s mým šofírkem nepohnula, zkusím
tedy těžší kalibr. "Skvělá je taky tá... nó... holka... nevzpomenu si na méno. Jak dává na schodech
blondýnce v baretu růži. Zkrátka... zot ahaváá... je to lááska..."[27]

Ani teď žádná odezva. Aviho by nejspíš ani ve snu nenapadlo, že se orientuju na ženy. No co...
holt má smůlu, nechám tomu volný průběh.

"Tak tys hrála v kapele," ozve se za chvíli vedle mě.
Kouknu na řidiče přihlouplým pohledem. "No jó. Vod patnácti do devatenácti.  Kytaru v dívčí

country. Jak to víš?"
"Před chvílí's to říkala."
"Fakt?  Asi  sem trochu vytuhla,  vodka mě dost  zmáhá.  –  Nejvíc  sme hrály  za  pár  babek  ve

špeluňce  Na přejezdu,  kerý se  řikalo  U studenýho.  Na závorách nedaleko vocaď  se jednou zabil
motorkář. Do týdle putyky chodili muklové, uhlíři a popeláři. Bezva výkvět, lepčí bys nenašel ani v
Belfastu. Bylo to tam vo hubu, znáš to; zahraj, co chceš, ale zahraj  Kamaráda.  Popeláři  vobčas
házeli láhvema. To dyž jim nevoněla naše produkce. Čovek musel dobře čumět a bejt rychlej, aby
flašku chyt dřív, než ho veme do bendža."

"Vy jste všechny měly bendžo?"
"Néé! Do bendža jako do hlavy! Do palice, posluchárny! Do myslivny!" poklepu si na čelo. "No

ale i kovákem to parádně bolí; dyž se jim hra líbila, kamenovali nás pro změnu mincema. Prostě
šaríja... tak či tak..."

Hlasitě se rozesměje. "To je dobrý."
"Koukal bys, jaký borci v tý putyce bejvali! Třeba Uhlířka! Ty bejku, Avi... to byla fakt drsná holka,

nikdo na ni neměl! Necelejch třicet, makala na nákladovým nádraží... Špinavá vod rána do večera
jak čuně. Vůbec se nemyla. Věčně zlitá jak dělo... Nebo její kámoš, jednovokej Béda, taky uhlíř!
Štyrycátník, ranař, co co chvíli tasil vyhazovák. Jednou mi ho šoup ke ksichtu, zařval: 'Chceš pustit
žilou, důro??!!' Já hlesla: 'Ne za každou cenu, Bédo.' A von: 'Já sem taky mladej, rozumíš??!!!' Řekla
sem: 'To je přece vidět.' Dyž někdy večer nepřišel, ptaly sme se proč. A Uhlířka na to: 'Ále... Béda
zas položil chlapa, tak sedí ve vazbě.' Nikdy neřekla praštil nebo bodnul, dycky jen položil..."

"Hm, máš zajímavý zkušenosti. Slang, co používáš, taky trochu znám, ale ne tak dobře."
"Hmm... but... you get me, e?"
"Jo, rozumím ti skvěle. Byl jsem nějaký čas za mořem."

* krásná dívka a její jméno Kinéret



"Já jen pár tejdnů jako turistka...  Ale mám státnici  plus překladatelský zkoušky zaměřený na
londýnskej hantec."

V akademii se přemístíme do mého budoáru. První zamíří do koupelny můj partner. Já si mezitím
nachystám, co mu řeknu. Jsem parádně naštvaná.

"Nechceš jít společně?" zeptá se, při čemž na mě mrkne.
To víš, ty vopičáku!  – Takovýdle lobogo!!, vytrčím v duchu prostředník. "Ne, Avi. Nejdřív di ty,

pak  pudu  já.  Odděleně.  Zbytek  až  pak."  Ukážu  palcem  přes  rameno.  "Na  skládačku  se  voba
nevejdem, ustelu nám na zemi."

"Okay."

Sedím u stolu, před sebou nedopitou láhev vodky, kterou jsem si přinesla sebou z baru, ve tváři
výraz vražedkyně. V pravidelných intervalech významně klepu pravačkou do stolní desky. Avi Tovot
vychází z koupelny v modrých spodkách, připomínajících plavky. Přes ramena froťák, jeho vlasy jsou
mokré.

"Hnusná voda...! – Fujtajblovská...!" říkám tiše, leč zlověstně.
"Jak?"
Pokračuju v klepání do stolu. Cvrnknu do láhve vodky, až se zakymácí. Pak se z ní napiju. "Řikám

fujtajblovaká voda, k sakru! V tý flašce je čistá voda! Zteplaná! Hnusná!"
"Nechápu," třeští na mě zrak.
"Pila jsem celou dobu vodu, co je na tom, kurva, Avi, k nepochopení?!"
"Tys pila–?? Chceš říct, že jsi střízlivá?? Vždyť z tebe táhne!"
"Jasně, že jsem střízlivá!! V kapse mám baret plnej vodky. Mažu si ji po vlasech a ksichtě, abych

měla rudý voči a smrděla chlastem!"
"To nemyslíš váž–"
Ztiším hlas,  abych se hned po první  větě programně rozkřičela.  "Ale myslim, Avi,  myslim to

vážně. Nasrals mě, to ti teda řeknu, pořádně's mě nasral!! Vážně mě máš za krávu, co se dá lacino
vožrat a přefiknout??!! Já??!! Pravověrná lesba?!" Poslední slovo zasyčím jako had.

"Lesba...? Netušil jsem, že jsi na ženský, Ruth!"
"Né??!!  Tos  nečet  muj  záznam??!!  Ty,  Avigdor  Tovot,  bejvalej  rezident,  ředitel  Midraše,

akademie pro elitní šmíráky??!! Todle mi prosim tě neřikej!!"
"Nečet jsem ho, věř mi. Nikdo ho nečetl. Ztratil se. Prý. Nejspíš ho zašantročili mezi uzamčený

dokumenty, nebo bůhvíkam. Dostal jsem akorát výpis s příkazem, abych tě ubytoval. Nikdo o tobě
nic neví. Myslím, že ani nový šéf. Všechno je to práce starého vedení, komplot spískaný Tavem a
Segevem. Nastartovali operaci a pak se zbavili všech důkazů."

"A proč to všechno??"
"Nový ředitel byl jmenován o pár týdnů dřív, než se čekalo."
"No a co??"
"Já nevím co, Ruth! Ty víš, proč tě sem přitáhli! Zřejmě se bojí, že by nový šéf tu vaši záležitost...

zamítl. On má jiný přístup k práci, než předešlý ředitel Tav. Nikdy spolu moc nevycházeli. Ale teď...
když je ta... věc v běhu... stopnout ji... k tomu nejspíš nedojde. Nedělá se to."

"Aha."
Zatváří se nešťastně. "Co teď bude s námi?"
"S námi, Avi?! Já tu žádný námi nevidim!"
Těžce vydechne. "Tak tedy se mnou."
"Probereme to u kafe, okay?" navrhnu odtažitě.
"Okay... Panebože, to je trapas..."
"Jakej  trapas zás?? Sem lesba,  zapomněls?? Tvý tělo ve spoďárech mi řiká stejně málo jako



tvýmu spoluhráči z golfovýho klubu!"
Zdá se, že se mu po mých slovech přece jen ulevilo. "To je dobře... Já... jsem pro to kafe, ale

nejdřív bych se oblíkl."
"To ti, Avi, vřele doporučuju. Jako ředitel bys neměl běhat po chodbách nahej."

V liduprázdné jídelně u kelímku kávy z automatu vedeme krátký, zpočátku nijak zvlášť příjemný
rozhovor. Avigdor Tovot vysvětluje, že nápad s oslavou nebyl z jeho hlavy, nýbrž, že k ní dal podnět
bezpečnostní šéf Beni Glick a jeho snaha sehnat o mně stůj co stůj informace.  –  Ano, věřím mu,
dává to smysl. To, že šel Glickovi na ruku a že se při tom se mnou chtěl vyspat, nepopírá. Hm, co
říct?, mám mu to mít za zlé? Snad ani ne. – Domluvíme se, že druhý den ráno budeme o dnešním
společném fiasku nezávisle na sobě informovat generála Segeva.  –  Přestože jsem dost naštvaná,
slibuju,  že  můj  telefonát  nebudu  koncipovat  jako  stížnost  a  že  v  něm  vynechám  trapnou
nudistickou scénku. – Řekla bych, že tento závěr rozhovoru svědčí o uzavřeném příměří. 

výcviková akademie Mosadu, byt, následující den

Sedím ve svém budoáru při  snaze prokousat se vojenským žurnálem, jemuž dominuje khaki
barva.  Ha'chajilim šelanu –  Naši vojáci – se jmenuje. Pokouším se přečíst pár vět,  ale moc jim
nerozumím, tak aspoň přemítám, proč se tenhle časák nejmenuje Chajilinu, když je to název kratší i
snazší a má úplně stejný význam. Je mi jasné, že bez netu nic nevykoumám. Jít  na něj mi  však
zakázali a– co??! Běhat a ptát se kadetů??! Pss!  Na to se můžu zvysoka...  třináct-dvanáct!  Ale
hezkou snědou vojandu na obálce  časáku si prohlédnu. Jmenuje se Tobi, pochází z Nigérie, má
sněhobílý chrup, náušnice ve tvaru kapky, na krku řetízek s maličkým kompasem a na výložkách dvě
prýmky, tedy o jednu míň nežli já. Bude tudíž segen – lajtnant. – Což ostatně, jak vidím, stojí i na
obálce časopisu.

Mé úvahy přeruší  zaškrábání  na dveře "Nevcházet,  jsem nahá!"  zvolám hlasitě,  sama nevím
proč.

Nevešel, salát. Seberu se, vstanu a sama otevřu. "Avi?  – Pojď dál, žádný strach, mám na sobě
hadry, byl to jen apríl." 

"Mm, škoda. – Dál nepůjdu. – Heleď... volal jsem Segevovi kvůli včerejšku a při té příležitosti...
on chtěl, abys... máš si sednout do kurzu ke kadetům. Abys to aspoň zkusila. Jde o to, že bychom
později napsali, žes prošla kurzem."

"Co?! Jak můžu, Avi, projít kurzem, dyž rozumím jednomu slovu ze sta?!"
Zatváří  se  shovívavě.  "Poslyš,  Ruth,  o  to  tu  nejde,  nikdo  se  nebude  ptát,  kolika  slovům's

rozuměla, chápeš? Jde o to odfajfkovat, žes prošla alespoň orientačně částí kurzu."
Ti chlapi mě štvou! "Dyť je to pošahaný, Avi! Potřebovala bych se učit řeč a ne někde vysedávat s

uchama!"
Avi Tovot mě bere za rukáv. "Prosím tě, Ruth... i Segev tě taky prosí, aniž by tě nutil, abys to

aspoň jednou zkusila. Když to nepůjde, dej mu vědět, ano? Heleď, dnes přednáší vedoucí kurzu. V
armádě býval plukovníkem. Třeba tě téma zaujme a chytne."

Ušklíbnu se. "Jo, chytne! Leda pod krkem, a to pak nevím, co spáchám, jsem všeho schopná,
pamatuj." Když se mu podívám do očí, mávnu rezignovaně rukou. "Okay, okay, pánové, když mě tak
hezky žádáte, dřepnu si ke kadetům, ale za nic neručím, jestli mi to nesedne, vypadnu dřív, než
řeknou ancvaj."



V učebně č. 2 sedí pětadvacet lidí, z toho pět žen. Samí civilové, jen já jsem bílá, respektive khaki
vrána. Fajn! První lavice prázdné, všichni nacpaní vzad, tož si kecnu do první brázdy, abych lízala
plátno, jak říkává můj táta. Rozvalím se co nejpohodlněji, dám si nohu přes nohu, ruce plesknu na
stůl a chybí mi jen kafčo a cígo.

Během pár minut přichází do učebny muž středních let, oblečený ve vojenských maskáčích. Je
vyšší, štíhlý, prošedivělý, ostřejších rysů, ve tváři osmahlý. Představí se jako Sami Guttman. Tedy,
pokud mu dobře rozumím. Měl by to být onen avizovaný vedoucí kurzu, bývalý armádní obršt.
Hovoří s přehledem, plynule, jako dobrý řečník. Ještě kdybych věděla o čem... Sakra, jak můžou mě,
imbecilní negramotku, strčit do jedný třídy s tuzemci, to tedy fakt nechápu.

Sami Guttman usedá ke katedře, aby se po krátkém úvodu pustil do docházky. Mé jméno přečte
jako poslední. Zřejmě mě do systému vložili jaksi dodatečně.

Co bude dál? Rozhlížím se kolem. Učebna je malá. Určitě menší než klasická školní třída. Každý z
kadetů sedí u jednoho malého stolku. Dohromady osmkrát tři lavice, z toho dvě vpředu vedle mě
prázdné, plus vzadu u stěny čtyři zaplněné. Přede mnou, hned za katedrou, visí obyčejná školní
tabule zelené barvy, dnes už zřejmě nepoužívaná, neb ji zčásti kryje interaktivní digitálka Samsung,
zářící modrými Windows 10. Ze stropu visí ve středu místnosti laserový projektor, který nemá nač
svítit, antož zde chybí příslušná bílá plocha. Na bočních stěnách místnosti lze spatřit panoramatické
půlmetrové  fotky,  zobrazující  nejspíš  Tel  Aviv  s  Jeruzalémem.  Podlahu  kryje  prostá  šedá
kobercovina s krátkým vlasem. Představuje markantní rozdíl oproti mramoru ve vstupní hale.

Otáčím se k oknu, z něhož je vidět ven do zahrady, kde se vůbec nic neděje. Mezi porostem se
občas mihne vojenská uniforma hlídky, pochodující po cestičkách.

Bezděky  sáhnu zespodu na  plastovou  desku  pod lavicí.  Prsty  nahmátnu zatvrdlou  žvýkačku,
kterou sem někdo z kadetů přilepil. Fujtajxl! Štítivě si otřu ruku o kalhoty. Rozhlédnu se. Tak co,
doparoma, bude se konečně něco dít?!

Po kontrole docházky spouští vedoucí kurzu kovové žaluzie, přivírá je, aby bylo co nejlíp vidět na
digitální tabuli, kde se začal odvíjet instruktážní film na téma sledování. Z pohledu řidiče spatříme
ve zpětných zrcátkách podezřelý oprýskaný vůz, brázdící bez ustání silnici pár metrů za námi. Díky
staré  karoserii  je  děsně  nápadný.  Po  pár  chabých  únikových  manévrech  je  jasné,  že  se
pronásledovatele nezbavíme, neb se nás drží jako klíště. Zdá se mi, že tady v akademii berou výcvik
až příliš od základů. Takhle přitrouble amatérsky by dnes těžko někdo někoho sledoval. Ledaže by
ho chtěl záměrně znervóznit. Nevěnuju filmu ani doprovodným Guttmanovým důrazům pozornost.
Proberu se až při klipu následujícím. Na tabuli vidíme úředníka, ukládajícího spisy do trezoru a do
aktovky. Klíče  následně strká do kapsy saka poté, co opustí kancelář. Na ulici  se dává do řeči  s
mladou dívkou, s níž se u svého vozu zcela náhodně setkal. Další scéna filmu nás zavádí do baru, v
němž úředník s onou dívkou popíjí šňaps. Děj pokračuje tak, jak pokračovat musí; a to v privátu.
Hned jak úředník zmožen K.O. kapkami usíná, lepá děva vytahuje z kabelky kodak, aby si ofotila
nejen úředníčkovy spisy, ležící v aktovce, ale také jeho osobní doklady. Nenutno zdůrazňovat, že ji
zaujmou i klíče od trezoru. No... věru... poučný filmík. Jenže poněkud schématický. Kadeti zarputile
mlčí, a tak mě napadá, že budu muset zčeřit kalné vody přednášky sama. Přihlásím se jako poslušný
školák.

"Veliteli,"  pronesu  vyčítavou,  nicméně  důraznou  angličtinou  hned  poté,  co  jsem  vyvolána,
"chápu, že začínáte s kurzem jak se říká od podlahy, ale i tak mám dojem, že jste to poněkud odbyli.
Úplně jste opomněli elektronické sledování. Nevím, v jakém roce vznikly vaše filmy, podle šatů a
účesů  bych  řekla  začátkem  devadesátých  let.  Jenže  mezitím uběhlo  čtvrt  století,  takže  nám  v
podstatě promítáte diluviální materiál. Kdo by se dnes na někoho lepil s omláceným křápem, když
může šoupnout na podvozek miništěnici a sledovat frajera z kavárny až do Bejrútu?! Nemluvě o
dronech!  – To byla první  připomínka,"  zarazím Guttmana dřív,  než stačí  promluvit.  "Mám ještě
další; zlá holka svádějící hodného úředníčka: tady dlužno dodat, že děj může proběhnout přesně



naopak; může jít o ženu středních let, co si v báru narazí napomádovaného, sotva zletilého džigola.
Vytěžování informací není pouhou specializací žen! Proč tady ve třídě mezi budoucími špióny sedí
tolik chlapů, h?? – A za další; co když je to gay, e? Ani to jste neuvedli. Co když si úředník pozve na
pokoj fešáka, co má v kapse krom šitíčka růžový foťák, kterým svého hostitele v noci vyšmíruje?"  

Zaslechnu kadety chechtat se.
"To nebylo moc etické," s despektem poznamená vedoucí kurzu Guttman.
"Že ne?!" zaskřípu zuby. "A proč by mělo být, veliteli?! Není mým úkolem být vzorem etiky! Jsem

lesba, a jako taková si můžu rejpnout i do gayů! Ani mě nikdo nikdy nešetřil! Ať už mi říkali dýzldajk
nebo fízldajk!" Ójé, tolik miluju být potížistkou! Skoro jak za starých univerzitních let! 

Guttmanovi je situace evidentně nepříjemná. Vidí, jak jsem rozjetá, a nějak se mu nechce do
ostrého střetu,  proto  částečně  ustupuje.  "Možná máte  zčásti  pravdu,  jenže  účelem této  první
informační přednášky bylo vizualizovat základ celého problému se sledováním.  Další  informace
budou následovat v příštích hodinách."

"Aha.  No...  v  tom  pádě,  pokud  jde  o  úplný  základ,  tu  přece  jen  něco  chybí.  Něco  moc
důležitého," pronesu zcela nevinně.

"Co máte na mysli... ehm... Ruth?"
"Přece nejzákladnější prostředek ke sledování."
"A tím má být?"
"Dírka v novinách přece."
Chudák Guttman se po mých slovech skoro zapotácí. Až je mi ho líto. Kadeti, kteří definitivně

pochopili, že jde o kabaret, se nyní chlámají zcela bez zábran.
"Dírka," pokračuju, "o průměru jeden až tři centimetry. Čím větší, tím je sledovatel nápadnější.

Skuteční profíci v oboru zvládali sledování dírkou o velikosti pouhých pět milimetrů! Ovšem, to už
vyžaduje  značné  zkušenosti.  Na  druhou  stranu,  při  dobrých  podmínkách  lze  mít  dírku  i
pěticentimetrovou, za níž držíme v druhé ruce malé kukátko. Ještě chci zdůraznit, že při sledování
dejme tomu v Londýně, použijeme noviny vytištěné latinkou a ne třeba cyrilicí. A naopak. – To je
asi vše, co bych měla k tématu sledování." Spokojeně usedám do lavice.

Guttman těžce vzdychne, pak promluví anglicky: "Myslím, že jste nás dostatečně poučila. Ruth.
Děkuji,  bylo  to  nezapomenutelné."  Po  malém  odmlčení  pokračuje  dál  v  hebrejském  výkladu.
Tentokrát  už  bez  filmového  doprovodu.  Samosebou  nadále  skoro  ničemu  nerozumím,  což  mě
pomalu začíná štvát. Sáhnu po služebním mobilu, abych vytočila číslo generála Segeva. Začnu s ním
hlasitý rozhovor bez ohledu nato, zda ruším výklad, či ne. "Generále, posadili mě do třídy k fungl
novým kadetům. Připadám si tu jak v mateřský škole. Nebude vadit, když odtud vypadnu?"

"Jistěže ne. Byl to jen pokus. Nemáme pro vás momentálně práci, musíme ještě čekat. Problémy
nám dělá nejen nový ředitel, ale i ministerstvo spravedlnosti."

"Chápu, generále, já bych se ale radši věnovala samostudiu hebrejštiny, abych nemusela pořád
říkat: ma ze?"*

"Ovšem. Pokud máte dojem, že jste tam zcela zbytečně, nechte to celé plavat a odejděte. S
Tovotem to vyřídím já."

"Todá, ha'aluf."** Zavěsím, načež pohlédnu na vedoucího kurzu, který mezitím přestal mluvit.
"To byl vrchní koordinátor Segev z ústředí," pronesu výhružně.

"Podívejme..." odpoví Guttman nešťastně. Poté, umořený mými diskuzními příspěvky, nebo spíš
provokacemi, udělá krátkou pauzu, aby se rozhlédl po třídě. Zřejmě přemýšlí, jak má zareagovat. 

Ne, ještě odtud neodejdu, protože zcela propadám narušitelským choutkám. Teď už mě nikdo
nezastaví.

*   co to?                                                                                                                                                             ** Děkuju, generále.



Vstanu, abych na digitálním Samsungu otevřela nové okno a uchopila do pravé ruky pero, jímž
se po displeji píše. Pak spustím anglicky: "Milí žáci, velitel nám vysvětlil, jak se zachovat, když auto
jezdící za námi nemění tři dny espézetku a víme i to, že když nás balí dvacetiletá miss universum,
zatímco nám je k šedesáti, jsme nemajetní, a navíc máme Morbus Hansen v pokročilém stádiu,
půjde příslušné dámě nejspíš o něco jiného než o noční hrátky. Třeba o utajovaná data, k nimž
máme v  Úřadu přístup. Abychom se odreagovali  od tématu, navážu nyní krátkou přednáškou s
názvem hypotéza kontinua. Tento pojem souvisí s matematikem Cantorem a otázkou, zda existuje
množina, jejíž mohutnost přesahuje mohutnost množiny N, ale nedosahuje mohutnosti množiny R,
jinak též kontinua, označeného kardinálním číslem cé rovno dvě umocněno na alef nula. Přednášku
povedu v německém jazyce."

Vedoucí kurzu Sami Guttman je natolik překvapený, že se nezmůže na odpor. Udělá neurčité
gesto pravou rukou. "Ruth, my přece–" zkusí namítnout.

Otřu si dlaně o uniformu. "Jistě, jistě, já vím, aný joda'at: ještě jsme nevysvětlili základní pojmy. –
Also  Schüler..."  přiškrcenou  fistulí  přecházím  do  němčiny,  "...Satz:  seien  Zahlen.  –  Satz:  seien
Mengen N, R.* – Věta: nechť N je množina všech přirozených, nechť R všech reálných čísel."

Vedoucí kurzu začíná tiše telefonovat. Nejspíš s ředitelem akademie. Já pokračuju:
"Výše uvedeným pojmem alef, prvním písmenem hebrejské abecedy, označíme v matematice

cosi, co je nekonečné. Toto číslo má poněkud zvláštní vlastnosti. Přičteme-li k němu alef, výsledek
rovná se opět alef. – Alef krát alef rovná se rovněž alef. Ale pozor! Dvě umocněno na alef je větší
než alef! – Alefy samy o době mohou nabývat různých velikostí. Za nejmenší, ten s indexem nula,
jinak též naivní alef, berme počet čísel v množině N, za alef s indexem jedna počet čísel v množině
R. I malé dítě vidí, o kolik by byl alef nula menší než alef jedna. Proč říkám byl by menší? Protože se
dnešní věda přiklání k názoru, že dvě umocněno na alef nula je větší než alef jedna. Mimochodem
také  větší  než  alef  nula  faktoriál."  Odmlčím  se,  neboť  do  učebny  s  vážným  výrazem  ve  tváři
vstupuje Avi Tovot. Budoucí kacové v lavicích se oproti němu tváří celkem pobaveně.

Vedoucí kurzu Sami Guttman rozhodí rukama. "Pane řediteli," začne oficiálně, "tady kadetka...
chci říct kapitán Singer vykládá... kontinuální teorii," zazní z jeho úst bezradně. Ukáže na tabuli,
popsanou matematickými symboly. "Mluví na nás německy, nerozumíme jí."

"Aha..." získává čas Tovot.
Pozvednu ukazovák. "Pozor, prosím o přesnou terminologii, hovoříme o hypotéze kontinua!" Po

tomto důrazném upřesnění  pokračuju  s  klidem v psaní  matematických  symbolů na  tabuli,  což
komentuju proměnu anglicky: "Pro alefy a ordinály alfa obecně platí, že: dvě umocněno na alef s
indexem alfa rovná se alef s indexem alfa plus jedna. Toto pravidlo aplikujme až k číslu čtyři, neboť
dvě umocněno na alef čtyři rovná se alef sto. A to, jak ukázal Cohen, nelze potvrdit ani vyvrátit. Za
domácí  úkol  přemýšlejte,  jakým  alefem  označíme  součin  všech  funkcí  v  třídimenzionálním
prostoru. Napovím vám, pište si: máte trojný produkt přes í, jé, ká rovno mínus nekonečno do en
rovno plus nekonečno, mí, ný, ksí s indexy í, jé, ká–" 

"Kapitáne... chci říct Ruth.." ozve se opatrně Avi, "prosím tě... vím, že jde z tvé strany o jistou
formu protestu, ale... tohle nejde, nikdo tu neví, o čem mluvíš." 

Odkládám tužku. Má angličtina zazní dotčeně: "No a co?! Proč mně maj rozumět?!" Ukážu na
rozpačitého vedoucího kurzu. "Pořád čmárá al ha'luach** a chrlí štyry sta slov za minutu! Taky mu
vůbec nerozumím! Navíc, nejsem žádný kadet, já tu s těmadle novejma ksichtama," mávnu rukou
do třídy, "odmítám sedět! Kdo nepozná, že ho sledujou, dyž má za zadkem furt ten samej sráč,
patří do kurzu pro oligofreniky!"

Avi se usmívá, skoro bych řekla, že se brání smíchu. Poplácá mě po rameni, jakoby říkal no tak,
hodnej pejsek, neceň už zuby.

*  Takže, žáci... ...věta: nechť existují čísla. –  Věta: nechť existují množiny N, R.                                                          **  na tabuli



Vedoucí kurzu, bývalý plukovník Sami Guttman, oděný do vojenských maskáčů, stojí schlíple u
tabule, jako by přemýšlel, zda neudělal něco špatně. Avi k němu tiše říká: "Promiň, ale... Ruth sem
opravdu nepatří, byla zařazena na základě politického tlaku  shora. Nemá totiž vyřízené... ehm...
občanství, což u některých funkcionářů vzbudilo... ehm... nevoli."

Hm,  decentně  řečeno.  "Ha'kol  polityka!"*  zdůrazním úmyslně školometsky  poté,  co  varovně
vytrčím ukazovák. S uspokojením sleduju, jak se kadeti v lavicích culí.

"Chápu..." Sami Guttman ukáže na stolní počítač na katedře. "Napsal jsem do záznamu, že je
kadetka... ee... Ruth Singer přítomná..."

"V pořádku,  dělejte pokaždé,  jakoby tu  byla,  pokud tu být  má a nebude. Ona má dostatek
zkušeností. Tohle, co probíráte s nováčky, by mohla sama učit."

"Správně," přidávám se. "A ještě něco, holky a chlapi: má osobní zkušenost: pokud si sledováním
nejste jistí a znáte místní terén, kašlete na kličky vpravo, vlevo, na stavění, a jednoduše zamiřte k
nejbližšímu kruháči. Ten objeďte dvakrát dokola. Když vůz sedí i potom za vámi, je to jasný, hm?"

Sami Guttman nerad přikývne. "Ano. Tohle byla skutečně věcná připomínka. Díky, ehm... Ruth."

výcviková akademie Mosadu, byt

Místo abych myslela na mou Maju, která zůstala samičká v Praze, stále se mi dere na mysl onen
hezký  vojáček  No'omi,  střežící  zahradu  akademie.  Co  tohle  má  být?  Obvykle  mívám  city  pod
kontrolou, ale teď...? Snad na mě působí stres z toho, že jsem v cizí zemi, kde musím luštit každý
nápis jako malé děcko, kde z řeči kolem sebe rozumím jen zanedbatelné fragmenty, pokud vůbec, a
také  z  toho,  že  netuším,  co  mě  tu  vlastně  v  budoucnu  čeká.  Nerada  se  babrám  ve  vlastních
pocitech,  nemám chuť  propadat  obavám s  depresí,  to  radši  napřu  aktivitu  jinam.  Co  kdybych
pomohla No'omi, tomu smutnýmu vojáčkovi?? Mohla bych zavolat... ne, radši zajet za generálem
Segevem a poprosit ho, aby ji přijal do akademie. Ukončila bych tím trudné myšlenky, co se mnou
bude a tak, a ještě k tomu bych pomohla milé holce získat dobrý džob. Jít po vojně do sámošky! Ke
kase! S maturou! To je mi nápad!

Od myšlenky k  činu u mě není  nikdy daleko.  Zavolám služebním mobilem Aviho,  abych mu
sdělila, že musím na ústředí.  Bere to na vědomí. Pak se ho zeptám, zda by mě do sousedního
areálu, v němž příslušná instituce sídlí, neodvezl.

Nadšený není, ale souhlasí.
Mohla bych jít  samosebou pěšky,  jde  maximálně o pár  set metrů,  jenže já  se  chci  vyhnout

rozhovoru s hlídkami. Při mé znalosti jazyka je to pochopitelné.  

Do ústředního hexagonu vcházím suverénně, jako bych se tu vyskytovala den co den. Drzost se
mi skoro vždycky vyplatila. Mám s ní prostě dobré zkušenosti. Teď se už mírním, ale na střední a na
první uni, jsem byla drzoun až za hrob, ještě teď se za to stydím.

Podám recepčnímu svůj průkaz. "Ruth Singer el'ha'aluf Segev,"** nahlásím; jen Bůh ví, zda jsem
použila správnou předložku. Ále co, dyť je to fuk, hlavně aby mi celkově rozuměl... 

Agent za recepčním okénkem se zatváří vcelku přátelsky. Koneckonců, proč ne, jsem pohledná a
mám na sobě uniformu kapitána IDF.

*  Je za tím politika!                                                                                                                          **  Ruth Singer ke generálu Segevovi.



Po krátkém telefonátu mi podává identifikační smartcard opatřenou čipem a klipsem. Pak  říká
cosi složitého v tuzemštině. Nejsem schopna vybavit si celé souvětí, co na mě vychrlil, rozumím jen
konci poslední věty;  ha'misparim ha'éle  jsou  tato  čísla,  hajom je  dnes... ale co k  čertu znamená
ha'sisma? – Už vím! Tohle slovo se ukáže na přihlašovací obrazovce, kdykoli má žena spustí svůj
notebook, znamená to heslo! To, které teď rozhodně nesmím zapomenout. Jak to bylo...? – Tiš'im
ve'arba, štem esre. Do háje, nespletla jsem to? Kolik to vlastně je??

Vzápětí si čísla přeložím; 94 a 12. 
Okay, čísla mám a co teď s nimi?? Musím okouknout, co provádějí ostatní příchozí, abych se

nemusela vracet do recepce a ztrapňovat ptaním.
Chvíli postávám u výtahů, jako bych na někoho čekala, a nenápadně sleduju situaci.
Aha, návštěvníci se nejdřív seřadí do krátké fronty. První z nich vstupuje do kabiny, protahuje

slotem smartkartu a zadává na klávesnici čtyřmístný kód. To budou ona dvě čísla získaná v recepci.
Už je mi vše jasné. V klidu se stavím do jedné z front.

V kabině si povšimnu samojediného tlačítka, a to pro jízdu do přízemí. Až dolů to bez kódu lze,
do pater nelze. Šaráda se čtyřmístným číslem mi přijde trochu složitá, ovšem... jsme na ústředí
zpravodajské služby. 

Když výtah, v němž je nás pět, poprvé zastaví, na displeji nade dveřmi se místo patra ukážou dvě
čtyřmístná čísla. Jedno z nich, 9412, patří mě. Takže vystupuju.

Minu vojenskou hlídku,  poté  zaklepu na dveře nejbližší  kanceláře.  "Slichá,  ejfo  jošev ha'aluf
Segev?"* Udělám rukama bezradné gesto poté, co pronesu dotaz podobným způsobem.

Žena  vstane  od  stolu,  přejde  ke  mně  a  mávne  příslušným  směrem  do  chodby.  V  rychlosti
pronese něco, čemu nerozumím.

"Mhm, aný modá lach me'ód!"** na to já.
Vydám se tedy  vlevo,  kde  na  konci  chodby objevím nejen další  hlídku,  zajímající  se  o  mou

totožnost, ale i kancelář s příslušnou jmenovkou. Uff, díky Bohu!
Vstoupím.  Vpravo za  monitorem počítače  sedí  sekretářka  středních  let.  "Šalom.  Séren  Ruth

Singer. Aný roca ledaber im ha'aluf Segev,"*** vysypu ze sebe po vojensku.
"Ma amart?? Mi at??"+ zeptá se s překvapeným výrazem; tak strašnou výslovnost zřejmě dlouho

neslyšela. A ke všemu od důstojníka ve vojenské uniformě!
"Kapitán–Ruth–Sin–ger," odslabikuju důrazně.
Sekretářka začne zuřivě listovat v záznamníku, poté se proklikává kamsi počítačovými soubory.

Pořád nic nenachází, což provází bezradným pohledy, ale to se už otvírají dveře, v nichž stojí Segev.
"Pojďte dál," říká s úsměvem. Ukáže při tom do své kanceláře.

 
"Šalom, generále, nerada ruším, ale... jsem tu... něco od vás potřebuju."
"Aha. Máte stížnost kvůli oné oslavě s ředitelem Tovotem?"
"Kdepak, na to nedopatření jsem už dávno zapomněla. Mám velkou prosbu, generále."
"Poslouchám. – Sedněte si. – Něco k pití?"
"Ne, děkuju.  – Jde o vojáka No'omi Gabaj. Bylo jí zamítnuto přijetí do akademie. Místo toho ji

nechali v zahradě dosloužit základku ve funkci strážnýho. Myslím, že to byla chyba. Mohl byste jí
pomoct?"

Segev se zaujatým výrazem ve tváři chvíli klepe do klávesnice PC. "Gabaj... ano. Nebyla přijata z
důvodu nedostatečné využitelnosti." 

Udělám  gesto  oběma  rukama.  "Generále,  prosím  vás,  kdo  z  těch  čerstvě  naverbovaných
chlapečků má nějakou super odbornost? Někteří možná ano, ti ze zvláštních jednotek a pak pár
prominentů, jenže to jsou výjimky! A ostatní?? Jsou to civilové, přinejlepším polocivilové. Co je na
No'omi tak špatného? Že je holka? Navíc má maturitu!"

*       Promiňte, kde sedí generál Segev?                                                                                                 **    Ah, velice vám děkuji!            
***  Zdravím. Kapitán Ruth Singer. Chci mluvit s generálem Segevem.                                            +      Co jste říkala?? Kdo jste??  



Segev se na mě pátravě zahledí. "Poslyšte, mezi námi... zcela otevřeně, Ruth, neskrývají se za
vaší intervencí nějaké... emm... osobní... sympatie,  co?" Usměje se.

Přivřu  oči.  "Ss!  Ovšem,  generále,  i  tenhle  faktor  je  ve  hře!  Nic  před  vámi  netajím,  je  mi
sympatická! Mimořádně! Jde mi o ni ale i jinak, než to vypadá. Myslím, že by měla dostat šanci. Je
dobrý voják a nechali ji na nejnižší hodnosti jen proto, že nemá dost ostré lokty. Opakuju, ona má
na víc, jsem o tom přesvědčena. Skončit přece může kdykoliv. Spousta kadetů výcvik nezvládne a v
jeho půli akademii opustí."

Segev na mě chvíli mlčky hledí. "Zamýšlíte angažovat ji v Dantesovi? V naší rozjeté operaci?"
"Ji?! Probůh, néé, generále!! To nikdy! Ta holka je strašně nejistá! Všecko by shodila! Takové

riziko neberu! Nešla bych s ní do... ničeho vážného za žádných okolností! Tak jsem to nemyslela!"
"Doufal jsem, že to řeknete. Jinak bych to musel říct já."
"Oprávněně byste mě měl za blba, generále, zasloužila bych z Dantese odvolat, pokud bych tohle

požadovala! Na skutečnou práci, nota bene v cizině, No'omi nemá! Potřebuje dospět, vycepovat,
vycvičit! Musí se zjistit, co by mohla nejlíp dělat. Zdá se být šikovná při řízení vozu, s tím by snad
mohla začít. Podotýkám, aniž bych znala přesné parametry kandidátů, to, aby někdy dělala... dejme
tomu něco jako rezidenta, považuju skoro za vyloučené, a nejenom proto, že je žena.  Ovšem...
nezatracovala bych ji  šmahem, třeba by zvládla spoustu jiných věcí.  Brala bych ji  například do
jednotky stříhačů drátů, pakliže tahle... má skupina někdy v budoucnu vznikne."

Segev přikyvuje. "Dobře, dobře. Koneckonců... máte pravdu, zkusit to s ní můžeme, tím se nic
nezkazí, ostatně, základním kurzem prochází kdekdo, i kancelářské síly. – Jsem mile překvapen, že
se při vaší osobní... průbojnosti dokážete vzít i za někoho takřka cizího. Dobrý důstojník nemyslí jen
na sebe. Co konkrétně ode mě požadujete?"

"Žádám vás, abyste doporučil povýšení No'omi Gabaj na seržantku v záloze, tím ji motivujeme, a
abyste nechal ji ad hoc přijmout do kurzu v akademii. Jak jste řekl; když ji navštěvují i nové písařky
tady odsud z ústředí, proč ne ona?, končí základní službu, je třeba podchytit ji dřív, než uteče do
civilu. Je škoda, aby schopná holka s maturou nedostala šanci.  Úřad bere v dnešní době přece
mnohem víc žen nežli dřív. Před časem jsem viděla inzerát na webu."

"Mhm, ano, ano, dám na vás," přikyvuje Segev, "přesvědčila jste mě. Lépe  řečeno:  udělám to
pro vás. Vy cítíte závazky vůči mně, já zas vůči vám. Je to oboustranné. Zatím to s Gabaj zkusíme v
běhu pro úředníky, co s ní bude pak, to se uvidí."

"Mnohokrát děkuju, generále, vážím si vaší vstřícnosti."
"Není zač." Sáhne po telefonu. "Pošlu sekretářku na příslušné oddělení pro papíry. Kurýr je ještě

dnes odnese řediteli akademie. Jde o celou řadu dotazníků. Obvykle bychom postupovali pomaleji,
ale takhle... koneckonců Gabaj přichází z armády, tak můžeme proceduru zkrátit. Ať si dotazníky
vyzvedne u ředitele akademie Tovota. Dohlédněte na to."

"Rozkaz, generále, zařídím."
Generálmajor Segev je mým vojenským přístupem zjevně potěšený. Mimochodem, jen aby bylo

jasno:  tady,  v  Úřadu,  neexistují  vojenské  šarže  ve  smyslu  služebním,  mnoho  pracovníků  však
přichází z armády. Někteří z nich si jako součást jména přinášejí i svoji někdejší hodnost.

Segev pohlédne do spisů. "Informujte Gabaj ve smyslu tom, že počínaje zítřkem končí základní
službu a že bude později povýšena do zálohy. Dotazníky nechť vyplní co nejdřív. Pak proběhnou
pohovory.  Ještě  předtím  odevzdá  na  dobu  neurčitou  cestovní  pas.  Telefonicky  budu  o  věci
informovat šéfa akademie a zařídím i ostatní nutné věci s tím, že Gabaj od armády přebíráme."

"Rozumím a děkuji." Vstanu. "Chci se ještě zeptat... na Dantese. Už se ví, kdy bude pokračovat?"
"Pracujeme na tom, Ruth. Bohužel nám mnozí házejí klacky pod nohy. Včetně nového ředitele.

Obávám se, že si předvolá i vás. Pokud ano, postupujte uváženě. A ihned mne informujete. Jestli
vás to zajímá, já a nový ředitel spolu momentálně komunikujeme jen... řekněme... s vypětím sil."

"Rozumím, generále. Dovolte mi odejít," říkám po vojensku, stojíc v pozoru.
Usměje se. "Běžte, kapitáne. Díky za vaše osobní angažmá."



Zpátky do akademie se mi nechce. Nechám se Avim odvézt k multikinu World, kde si najímám
taxi. Napadá mě, že bych mohla navštívit Kikar Ha'Medyna a omrknout tamní kšefty, kterých by
mělo být něurekom. Mé podvědomí zřejmě hodlá cosi koupit, neinformujíc mě předem, oč půjde.

Taxi  opouštím na bulváru  Ben Šefer,  u  komplexu Lamar-Ofra,  kde se  dřív  nacházelo ústředí
našeho Úřadu. Za okamžik už supím po ulici Anny Varod podél betonových budov Lamar-Ofry. Od
jejich světlé omítky se odráží sluneční svit a i přes tmavé brýle mě dokonale oslepuje. Je to téměř
bolestivé.  Po chvíli  chůze se zastavím.  Zacloním si  oči.  Na budově při  levé ruce spatřím dobře
viditelný nápis, který při vší vůli nemůžu rozluštit. Zvládnu jen poslední slovo. Anglická verze nápisu
mě  informuje,  že  jde  o  nějaké  rehabilitační  centrum.  Nemám  páru,  co,  nebo  kdo  se  zde
rehabilituje.

Ulice Varod se zužuje, navíc je přeplněna stojícími vozy, takže se dva protijedoucí  řidiči vejdou
tak akorát. Za nějaký čas přibývají parkovací místa a i ulice se zdá být širší. Poblíž jsou nízké stavby,
připomínající  paneláčky. Hned naproti mě stojí  v parkových sídlištních výkusech domy opatřené
velkými zastíněnými balkóny a klimatizacemi. Nevypadají na luxusní čtvrť. 

Cesta mě konečně přivádí na hlavní komunikaci se světelnými semafory. Přecházím ji, abych po
chvíli zjistila, že jsem patrně zvolila špatnou cestu. Po rechóv Suomi, na níž se nacházím, se vracím
zpátky k hlavnímu tahu. Kruci!, na mapě to vypadalo tak snadně! Musím jinudy. Vezmu další ulici.

No fajn,  teď jsem došla někam, kde to vypadá jako v  Praze  Na Petřinách.  Představuju si  tu
kšandu, kdyby mě někdo hloupou náhodou  oslovil. Mě, vojandu v kapitánské uniformě! Musela
bych hrát hluchoněmou. Segev nadarmo nechtěl, abych zůstávala v akademii.

Kdeže to jsem? Ahá;  rechóv Vajcman.  Píšu ji  dle hebrejského originálu,  anglický nápis  hlásá
samože  Weizmann  St.  Ulice,  na  níž  panuje  městský  mumraj,  připomíná kterékoli  evropské
velkoměsto; fůry aut, fůry lidí, obchodní centra... Teď už konečně vím, že jdu správně. A taky jo,
ještě pár desítek kroků a už se přede mnou otvírá Kikar Ha'Medyna.

Tohle  jméno,  přestože  zní  poněkud  tajemně,  vůbec  tajemné  není.  Kikar znamená  náměstí,
medyna je  stát,  ha'medyna tento  stát,  míněn  ten,  v  němž  se  zrovna  nacházím.  My  bychom
podobné místo nejspíš nazvali  Náměstím republiky. Jde o kruháč tak velký, že jako kruháč už ani
nevypadá.  Příslušná  ulice  jménem  Hé B'ijar  se  limitně  blíží  přímce.  Tedy  bezmála.  Uprostřed
ohražené plochy nachází se cosi jako polopark. V budoucnu tu údajně mají vyrůst tři překroucené
mrakodrapy s luxusními apartmány, avšak zatím zde dominuje prázdné místo, na němž se pořádají
rozličné akce. Nikoliv jen cirkus, střídaný bahnem, jak kdysi tvrdil jistý zaměstnanec Úřadu.[3] Na YT
jsem nedávno shlédla oslavu svátku Purim, co se zde loni konala. – Mimochodem, Purim je asi
nejveselejším svátkem v místních končinách. Nosí se karnevalové masky a hodně, hodně se pije.
Populárním druhem pečiva v těchto dnech jsou tzv. hamanovy uši, plněné trojhranné šátečky. Když
nad tím tak přemýšlím, nyní je začátek března, letošní Purim se musí slavit během nejbližších dní.
Mně se to bohužel nedotkne, nepřijela jsem do města kvůli oslavám.

Rozhlédnu se po okolí. Zaujmou mě nevysoké okolní stavby, lemující Kikar Ha'Medyna. Velmi se
liší  od domů v Unii. Jsou nahoře širší  než dole. V přízemích  domů  spatřím jeden obchod vedle
druhého.

Pomalým tempem obcházím tenhle rovný kruh, když tu náhle stojím před klenotnictvím. Tady
chce mé podvědomí nakupovat? Jo?? A co?? – Prstýnek??!! Pro koho??! – Pro No'omi??!! Ale proč
hned kupovat– vždyť ji sotva znám!! To je mi... hloupý nápad!  –  Ačkoliv... možná zas tak  hloupý
není... Bóže, co se to se mnou děje??, chovám se jak zakoukaná týna! To mě ta holka tak zaujala??
– Hm, ba jo, zaujala mě... No ale– co když někoho má?? Nebo je na chlapy?? – Ále... dyť je to fuk...
Jo?? A co má žena, e, to je taky fuk?? – No... s ní se to nějak... vyimprovizuje. – – Hm... teď už je mi



jasné, že mé podvědomí rozhodlo za mě; prsten pro No'omi se koupí. – Se koupí, lidé dobří, slyšte,
se koupí! Sám! – Kolik že mám od Segeva peněz?? Aha, celkem dost, o prachy tudíž nejde. Oč tedy?
Asi o to, jak nakoupit v obchodě a nepronýst při tom jediný slovo.  – – Jaký kapesník zás??!  – Jo
táák, už chápu, dobrý nápad! 

Dám  si  kapesník  před  ústa,  nasadím  bolestný výraz  a  vejdu  bez  váhání do  obchodu.  Na
prodavačku zahučím beze slov něco, co má znít jako šalom a zasalutuju při tom. Zmrzne jí úsměv ve
tváři.  Ukážu  na  svá ústa,  poté mávnu  rukou,  myslím  při  tom  intenzívně  na  fiktivní,  bolestivý
zubařský zákrok, který jsem před chvilkou neprodělala. Rychle pak očima sjedu vystavené zboží.
Prodávající žena mě napjatě sleduje. "M-m!" ukážu pak na jeden zlatý kroužek s malým rudým
kamínkem; stojí tři sta šékelů, to jest něco přes sedmdesát eur. "M-mm!" ozvu se znovu, když ke
stropu vytrčím dva prsty. Mé podvědomí je chytré, nechce zápasit se špatným svědomím; druhý
šperk bude pro mou ženu.

Zkusmo prstýnky vyzkouším, vysázím na pult pětistovku a kilo, zahuhňám zavřenými ústy "ho-há
ha-há", aby to znělo jako todá rabá, čili díky moc, a padám ze kšeftu. Prodavačka bude jistě ráda, že
podivná zákaznice zmizla.

Ještě chvíli chodím po náměstí sem a tam, tam a sem, prohlížím si výlohy obchodů a pozoruju
městský cvrkot. Myslím na svou ženu a dostávám při tom chuť na kafe a na No'omi. Bez dalších
cárů a povyků pak zastavím kolemjedoucí taxi, zahučím jak nejlíp umím cíl cesty multikino World,
kde se po slabé čtvrt hodince jízdy nechám vysadit.  Zbytek cesty musím pěšky; to mi ale neva,
akademie je odtud, co bych kamenem dohodila.

Stráž u brány mě vpouští téměř samozřejmě, aniž by elektronicky kontrolovala mé doklady, co
do průkazu, že, beztak jsou v jeho čipu falešné údaje, a navíc si mě už všichni pamatujou.

Pochoduju  zahradou  akademie,  cestou  záměrně  křičím.  Docela  si  na  kraválu  pochutnávám.
Nejspíš  jsem  fakt  ujetá,  ale...  řekněte,  komu  se  kdy  poštěstí,  aby  na  půdě  Midraše,  špiónské
akademie, hledal hezkou strážní vojandu? Já tu kliku mám. "Gabaj!! Gabaaaj!! Ejfo aaat??!!"*

Jeden ze strážných se přikolíbá na dohled. Ukáže palcem přes rameno. Zamířím tím směrem. 
Když si mě No'omi všimne, kývne na pozdrav, ale zůstane stát. S někým totiž hovoří. Nejspíš to

bude nadřízený. Má hodnost poručíka, jak na dálku odhaduju. Jakmile se přiblížím, nahodí oba
pozor a zasalutují.

Štvou mě!
Neochotně  odpovím.  No'omi  pak  odvádím  stranou.  Její  tmavé  oči  jsou  tázavě  otevřeny.

"Kapitáne? Poručík mi právě řekl, že se kolem mě něco děje, že přišel telefonický rozkaz, abych–
nedopověděl mi to."

Ach jé! Opravdu se musím přemáhat, abych jí nevlepila pusu. Scheiße,** prokletý hormony! "Tak
ti to dopovím já." Poklepu ukazovákem na výložku její uniformy. "Stav se později v kanclu u ředitele
Tovota, vojáčku."

"Proč to??"
"Předá ti  papíry  ke  studiu;  dotazníky.  Bylas  právě  přijata  do  akademie.  Jen  nakrátko,  do

úřednickýho běhu, ale i tak tu dnes hlídáš naposledy. Prý tě za čas povýší do zálohy."
"Kdo říkal??"
"Vrchní koordinátor z ústředí bývalý generál Segev. Čistě nááhodou jsem s ním dnes měla úřední

jednání. Věc se má tak; každý odmítnutý uchazeč se ústředím znovu posuzuje. A ty máš holt štěstí,
že tě na podruhý vzali." Jo, jasně, lžu, až se mi od huby práší, mám k tomu ale dobrý důvod; nechci,
aby mi ta krásná holka byla povinně vděčná.

*   Kde jsiii??!!                                                                                                                                                               ** Do hajzlu



Její Radost No'omi je tak překvapená, že kouká jak sůva z hrnku; mám doma čajový porcelán s
vypoulenou kreslenou sovičkou.

Beru mobil, abych zmáčkla hotku s číslem dvě; na té mám šéfa akademie. "Šalom,  Avi. – Ruth. –
Už volali z ústředí kvůli Gabaj?"

"Jo, Segev mě právě informoval."
Hmm, nadšení vypadá jinak. "Řek bys jí, prosím, pár slov, co má udělat?"
"Dej mi ji."
Podám vojáčkovi mobil. Přikyvuje a pořád říká: "Ano... ano... ano... jistě... rozumím..." Telefon mi

pak vyděšená vrací. 
Co,  prsten?? Né,  teď né!! Dostane ho později,  až  se víc  poznáme,  až  si  ji  voklepnu,  aby se

nevyděsila, chce to vhodnou příležitost.

výcviková akademie Mosadu, byt

Je poledne, jom chamiší, česky den pátý, čili čtvrtek, protože v této zemi začíná týden nedělí, a
současně  čtvrtý  den,  co  tvrdnu  v  Midraši,  tréningovém to  středisku  pro  špióny,  kde  bydlím  v
nevelkém krcálku, ukrojeném z většího bytu.

Těsně  po obědě,  po  návratu  z  objektu  jídelny,  přichází  do  mého budoáru  ředitel  akademie
Avigdor Tovot. Vypadá roztržitě, přejíždí si oschlé rty jazykem, očima těká po místnosti, přihlazuje si
rukou vojenský zástřih. Než promluví, chvíli zamyšleně postává s rukama za zády. "Chce tě vidět
vrchní šéf, venku na tebe čekají jeho bodyguardi. Obratem jsem informoval Segeva. Ten prohlásil,
že  tvému  předvolání  nemůže  zabránit."  Bezmyšlenkovitě  stiskne  několik  kláves  na  vypnutém
počítači na stole.

"Mhm, generál se onehdy zmínil, že půjdu na koberec. Tak už je to tu?"
"Je."
"Umí ředitel znakovou řeč?" zlehčuju poněkud napjatou situaci.
"Mluví hebrejsky, anglicky, francouzsky a arabsky. Můžeš si vybrat."
"No fajn, něco z toho zkusím. Máš pro mě radu, Avi? Znáš ředitele dobře?"
"Znám ho z dřívějška, pro Úřad pracuje třicet let. Je opatrný, chytrý, nedělá chyby. Díky tomu to

dotáhl na nejvyšší post. Co se víry týče, zastává konzervativní postoje. Velmi dbá o svůj zevnějšek,
proto se mu přezdívá Elegán."

"Elegán... no super, a já k němu půjdu v sepraný kapitánský uniformě. – Nevíš, co po mně chce?
Ptal se na mě?"

"Ptal."
"A ty?"
"Že o tobě nic nevím."
"A on?"
"Řekl: vítejte v klubu."
"Skvělý.  Poslyš,  mluvils o víře, o zevnějšku...  Jsem jak utržená od šibenice,"  ukážu na krátký

seškrcený suk svých světlých vlasů. "Neměla bych mít na hlavě kipu? Nemůžeš mi nějakou půjčit?"
Překvapeně na mě pohlédne. "Kipu?? Ale ženy tu obvykle nenosí– eee..." Po mém zdrcujícím

pohledu ihned otáčí. "Jistě, jistě, chápu, i žena může mít na hlavě kipu, proč ne. Půjčil bych ti svou,
jenže ji mám doma. Musel bych pro ni přes půl města. Rychlejší bude, když si koupíš novou."

"Okay, Avi, tak mi, prosím, mrkni na net, já nemám přístup, aby mě někdo nevymák, nebo abych
něco neprokecla, takže, potřebuju prodejnu pomůcek pro věřící, něco poblíž akademie."



Unaveně přikývne. "Počkej chvíli, zeptám se."
Chvíli telefonuje, pak sahá do kapsy pro zápisník, aby z něho vytrhl stránku poté, co na ni napsal

adresu příslušného obchodu.  "Tady mají  pomůcky pro  věřící. Mimochodem, zábavný termín.  –
Peníze máš?"

"Jo, Avi, dík, jsem samej šékel, dostala jsem od Segeva zálohu na útratu.  – Hodíš mě do toho
kšeftu? Jo? To jsi moc hodnej. – Heleď, proč jsi dnes v maskáčích?"

"Jedeme do terénu. Střelba, plavání, fyzička. Budou prověrky nových frekventantů z úřednického
běhu."

"Platí i pro Gabaj?"
"No ovšem."
"Avi! Musíš to... zdržet! Do zítřka! Hlásím se taky ke zkoušce! No'omi to beze mě nezvládne!"
"Nesmysl, Ruth, nejsi přece úředník ani kadet."
"Jo, ale i tak mě zapiš. Prosím! Musím tý holce pomoct!"
Zavrtí nechápavě hlavou. "Nikdy bych nevěřil, že někdo tak tuctový jako Gabaj může zaujmout

dravce tvého typu. Promiň, v zásadě mi do toho nic není."
"Sorry, mám pro No'omi hrubou slabost, je mi líto. – Zapiš mě."
"Okay, Ruth, ty bys přemluvila i– chci říct, můžeš se zúčastnit, jedna ze zkoušek, běh zákopem, se

beztak dělá ve dvojici. Sice budu muset k jednomu z adeptů někoho přiřadit, abyste zůstali sudí,
ale...  nešť,  když  ti  to  neodkývu,  zavoláš  Segeva a  ten  mi  to  nařídí,  takže...  ušetříme čas."  Na
znamení  rezignace  mávne rukou. "Ale přesunout test  nemůžu, jedeme podle plánu,  nezlob se.
Počkáme s vedoucím kurzu, dokud se nevrátíš od šéfa."

"Díky, Avi, jsi zlato, dala bych ti pusu, nebýt lesbou!"

Celé to připomíná zatčení; dva zarputile se tvářící chlapci v oblecích, ředitelovi bodyguardi, sedí
cestou do obchodu vzadu v našem autě. Nechápu proč jsou dva a proč museli jet s námi.

Návštěva obchodu ani  zdržení s ní  spojené se jim příliš  nepáčí.  Jeden z nich mě při  nákupu
dokonce provází, to abych náhodou někudy nefrnkla. 

Dlouho se nemohu rozhodnout, v prodejně s kipami mají velký výběr. Původně jsem chtěla něco
v barvách vlajky,  weiß-blau,  s  magen David – Davidovým štítem – v  centru,  jenže po spatření
jarmulky barevně ladící s mou khaki uniformou, navíc s akronymem cahal a nápisem IDF, což obé
značí armádu, jsem rozhodnuta, že tohle je ona, tohle je ta pravá. 

Když po pár minutách usedám do vozu vedle Aviho, cítím se konečně spokojená. Nemám strach
setkat se s kýmkoliv, ani s nový vrchním šéfem. Hodobóžovou uniformu sice nemám, ale armádní
kipa můj vzhled rozhodně vylepší.

Bezpečnostní opatření v předpokoji ředitelské kanceláře jsou velmi důkladná, má prohlídka trvá
celých deset minut, aniž bych tušila,  čím vším mě vlastně ochranka rentgenuje. Nakonec mi vrací
prověřený služební mobil,  a poslední stráž,  tentokrát v uniformě, mě konečně pouští k  řediteli.
Myslím, že proniknout do Fort Knox by bylo nepoměrně snazší.

Při  kontrolních  procedurách  mám  dost  času  prohlédnout  si  předpokoj  ředitelské  pracovny,
včetně  sekretářky.  Celkem  globalizovaný  standard;  nic  zvláštního  mě  neupoutá.  Až  na  jednu
výjimku; na futru dveří  vedoucích k  řediteli  spatřím malý  podlouhlý  kolmo posazený předmět.
Našinku činnou v prostředí, kde šmírování bývá jest každodenní praxí, by nejspíš napadlo, že jde o
malou kameru, či detektor signalizující pohyb poblíž dveří. Kdepak, všechno je jinak; tento nevelký
předmět potvrzuje fakt, že nový ředitel Úřadu dodržuje náboženské tradice. Předmětu na futru se
říká  mezuzá.  Jde o pouzdérko s pergamenem, na němž stojí text z Písma svatého. –  Napiš je na
veřeje domu svého a vrat svých.  – Tak zní  religiózní předpis. Pouzdérku dominuje písmeno  Šin,



eventuálně, jako v tomto případě, slůvko Šdj,  čteno Šadaj, po česku Bůh,  či  Všemohoucí. Tak, tak,
jsou ještě na světě kraje, v nichž se víra v Boha bere vážně.

Než vejdu do ředitelské kanceláře, dotknu se pouzdérka pravým ukazovákem. Ten pak krátce
přikládám ke rtům. Běžná náboženská rutina.

Následně vstupuju  do dobře  osvětlené,  klimatizované  místnosti.  Skrz  okna je  vidět  ven,  ale
vsadila  bych  se,  že  opačným  směrem  průhled  není.  Za  bytelným,  nehonosným  kancelářským
stolem tu sedí perfektně oděný padesátník, který vypadá o dobrých deset let mladší než je. Na jeho
účesu si dal kadeřník očividně záležet. Černé, trochu vlnité a jen lehce prošedivělé vlasy, vypadají
přibarvené. Ovšem slušivě. Ředitel má na sobě tmavý oblek, pastelově zbarvenou kravatu a bílou
košili. Vše decentní, drahé a nové. Jeho přezdívka Elegán odpovídá skutečnosti.

Hned za  dveřmi  se  stavím téměř  do pozoru.  Lehce  se  ukláním.  "Šalom.  Aný  Ruth  Singer,"*

pronesu vážně.
Nový  šéf  Úřadu na  mě zcela  klidně  pohlédne.  "Šalom,  aný  Asaf  Koren,  roš  Ha'Mosad.  –  –

Be'vakašá, la'šévet."**

Usednu. – Kruci, nač čekám, musím rychle něco říct!! Jenže co?? Nejlíp: pane řediteli, chtěl jste
se mnou mluvit. –  Jak ale řeknu:  se mnou??  Jsem tak napnutá, že mi to vypadlo. – Předložka s
osobní koncovkou, sakra! Im aný, imi?? Néé!! – Otý?? Taky ne, to znamená koho co: mě! – Itý!! –
"Adoný  ha'menahel..."  vypravím  ze  sebe  toporně  alá  masabob, "…racitá  ledaber  itý."*** Přes
úpornou snahu polykat písmenko Reš, zazní má věta hrozně. Udělám krátkou pauzu a s ulehčením
dodám: "Přejdu do angličtiny, když dovolíte."

Nový  šéf  Úřadu si  mě  chvíli  prohlíží.  "Můj  šofér  mi  sdělil,  že  jste  si  cestou  cosi  narychlo
obstarala," říká kvalitní evropskou angličtinou.

Ukážu na svou kipu. "Souhlasí, pane řediteli. Když mi řekli, že jste mě předvolal, chtěla jsem se
dobře prezentovat a to nejde bez toho, abych se dobře cítila. To, jak teď vypadám, vystihuje i mé
postoje; víra v Boha, úcta k tradicím a boj. Snad tento imidž poněkud doplní nedostatek informací o
mé osobě." Uff! Pokus o dohodu hned v úvodu.

Nezdá se,  že  by  nějak  zapůsobil.  Muž  za  stolem lehce  kývne  hlavou;  aktivně,  ale  opět  bez
výrazných  emocí.  "Čí  imidž  máte  na  mysli?  Kapitána  Ruth  Singer,  britského  vojenského
konzultanta? To je přece falešná totožnost. Podle mých informací skutečná osoba tohoto jména
tráví již třetí rok v jistém londýnském nápravném zařízení, kde si kvůli zpronevěře ještě dva roky
pobude. Na celých pět let výkonu trestu nám pronajala za tučný honorář svoji identitu."

"Eee... no... já..."
"Prosím? Chcete mi snad sdělit, kdo ve skutečnosti jste, komu patří krycí kód Valkýra?" V jeho

ruce se objeví dva listy formátu A4. Pokračuje, aniž by čekal na moji odpověď: "Toto je vše, co mně
o vás bývalé vedení poskytlo. Dvoustránkový výpis z vašich  údajných osobních materiálů. Trochu
málo, nemyslíte?"

"Bezpochyby, pane řediteli, můj spis má podle všeho v digitálu celé dva gigabajty, ale obávám se,
že není v mých silách, abych vám jakkoli–" Rozhodím nevýrazně rukama.

"Ovšem, ovšem, to zřejmě není. Odstupující ředitel Tav prohlásil, že se váš záznam v centrálním
počítači ztratil. Zvláštní, že? Ani jeho pravá ruka generál Segev nebyl sdílnější." Upřeně se na mě
zadívá.  "Nestandardní  situace.  A  z  kabinetu,  konkrétně  z  ministerstva  spravedlnosti,  mě
bombardují otázkami, kdo vlastně jste, neboť se jim doneslo, že se po ústředí Mosadu pohybuje
jako ryba ve vodě Němka,  ubytovaná ve výcvikovém středisku,  Němka,  o  níž neexistuje žádná
doložená informace krom toho, že má být pravnučkou onoho nacisty, najatého kdysi naší službou k
Operaci Damokles."

*     Zdravím. Jsem Ruth Singer.                                                        **   Zdravím, jsem Asaf Koren, šéf Mosadu. Prosím, posaďte se.
*** Pane řediteli... ...chtěl jste se mnou mluvit.



Prudce vstanu. "To je trochu moc tahle sprostá lež, pane řediteli, ti lidé mě pomlouvají! Není na
tom ani zblo, čili stéblo pravdy! Naše rodina neměla s náckama nikdy nic společného!"

Ředitel Koren pokrčí rameny. "Snad říkáte pravdu, ehm... Ruth, ale... proboha, pouhý váš krycí
kód tu budí nežádoucí pozornost! – Vžijte se do mé situace; jsem šéfem Úřadu jenom krátce a už se
mám zaručit za cizí státní příslušnici, o níž tu kolují podezřelé zvěsti. Volal jsem kvůli vám dokonce
předsedu vlády, ten podle všeho jisté informace od starého vedení služby má, ale nechtěl se se
mnou o ně podělit. Ostatně, nemohl jsem se příliš vyptávat, neboť by mi mohl vmést do tváře, že si
nedokážu  zajistit  pořádek v  instituci,  kterou řídím.  Ještě  ke  všemu neexistuje  žádný záznam o
probíhající  Operaci Dantes,  jejíž součástí máte být právě vy.  – Takže se ptám: co byste  za dané
situace udělala na mém místě?" Pohlédne na mě nevzrušeně.

"Mm... no... to je... složité, pane řediteli, ale... asi bych se spolehla na vašeho předchůdce Tava a
nechala Dantese proběhnout podle plánu."

"Chápu, vy byste to možná naslepo riskla, já nikoliv. Ve své funkci si taková extempore nemohu
dovolit. Hlasy znějící z kabinetu se obávají skandálu, který by nás v dnešní době na mezinárodním
poli poškodil mnohem, mnohem víc než před lety ona neslavná Operace Damokles. Přišli bychom i
o zbytek důvěry, co snad ještě máme, a já bych ve funkci skončil dřív, než jsem pořádně začal."

"To  zní  logicky,  pane  řediteli,  jenom nechápu,  proč  v  souvislosti  se  mnou  přetřásají  zrovna
Damokles. Jak k němu dospěli? Kvůli mému původu?"

"Nejspíš ano. Na vině bude zřejmě i absence informací o vás. Co se mě týče, jsem, jak možná
víte, ve službě přes třicet let, mám tudíž dostatečné zkušenosti. Díky tomu... jsem si, v souvislosti s
vámi, ze všeho nejdřív nechal zjistit lokaci oddílů Bajonet. A co vyšlo najevo? Že část jednoho týmu
není v Negevské poušti. Chybí čtyři muži. Podle oficiálních záznamů jsou dva z nich na pravidelném
školení, jeden v lékařském ošetření a čtvrtý na dovolené." Propíchne mě pohledem. "Ale ani tam
tihle čtyři nejsou. Kde mohou být??  – No a jak se ukázalo, nacházejí se v jistém hlavním městě
Evropské unie."

Kousnu se do rtu. "Mmm..."
"Prosím??" zeptá se Asaf Koren s důrazem, při čemž klepne zlatým plnícím perem o stůl; je to to

samé pero, co mají všichni špičkoví agenti včetně mé ženy. A koneckonců i já, špičkově drzá zmije.
"Nic o tom nevíte, chcete říct." Zlaté pero teď míří přímo na mě.

"Eeee... já...? Tsssss... no... jak vám mám zalhat a nepůsobit trapně?"
"Tak prostě nelžete."
"Dobře: ehhh... viděl jste video z letiště, předpokládám."
Zálibně  se  pousměje  a  zatřepe  hlavou.  "No  ne,  jsem  překvapený,  to  jsem  nečekal,  dobře

vyvozený závěr. – Ovšem, nechal jsem mimo jiné rutinně prověřit všechny obvykle užívané hotely a
velká letiště v hlavních městech Unie. A na tom, co nese jméno Vaclav Havel, identifikoval počítač v
záznamu bezpečnostních kamer u vchodu prostřednictvím porovnání podob nejen vaši tvář, ale i
jednoho z týmových velitelů likvidačního oddílu Bajonet, toho samého, co má být na dovolené ve
Spojených státech. – Očividná náhoda." Pohlédne na mne s tázavým úsměvem.

"Tak  lhát  už  nemá smysl...  tím líp.  –  Ne,  nebyla  to  náhoda."  Na okamžik  ukážu  v  poněkud
rezignovaném gestu dlaně obou rukou, které pak nechám poklesnout.

"Setkala jste se s ním?" 
"A... ano... Ano. Předal mi pas k odletu sem. Britský pas. Na jméno Ruth Singer." 
"Mhm, mhm, dobře, alespoň tohle se vyjasnilo. Ovšem... situaci to nijak nezjednodušuje, spíš

naopak. – Bajonet trčí v EU a vy zřejmě čekáte na příkaz odletět za ním."
"Pane řediteli... setkání v Praze přiznávám, ale to ostatní... slíbila jsem mlčet a to také dodržím.

Nejlíp bude, když celou věc s projednáte s generálem Segevem."
"Už se stalo. Segev všechno zapřel. To samé bývalý místoředitel Gadi. Oba se stále odvolávají na

mého předchůdce Tava. Který mi mimochodem rovněž neřekl ani to nejmenší." Udělá významnou
pauzu. "Rezultát: díky katastrofálnímu nedostatku informací, a také pro nekooperativnost starého



vedení a kvůli tlaku ze strany ministerstev vnitra a spravedlnosti jsem ze své funkce nucen, přestože
se  to  běžně  nedělá,  zakázat  pokračování  rozpracované  Operace  Dantes,  a  to  písemně,  zcela
oficiálně, ředitelským dekretem."

"Pane řediteli! Apeluji na vás! Ta operace musí proběhnout! Je to otázka cti!"
Asaf Koren vstane. Přejde ke kraji stolu. "Cti říkáte?! A kolik dolarů vám vynese ta čest, Ruth?"
Rozhodím rukama. "Nejde mi o prachy!" vyskočím ze židle a ihned zas usednu.
Ukáže zuby a rozesměje se. "Ach tak, jistě, já zapomněl, vy pracujete zadarmo."
"To ne,  ale...  jsem idealistka,  pochopte, mým velkým vzorem je Moše Tavor, jde mi  o práci,

nepídím se po zisku, chci normální žold, jako všichni ostatní."
"Jako všichni ostatní kdo?"
"No... zaměstnanci přece. Agenti, analytici, kacové, členové oddílů..."
"Na jakém základě se, prosím vás, považujete za našeho zaměstnance?"
"Existuje dokument o spolupráci."
"Který já neviděl."
"To je mi líto, ale stojí v něm: za standardní typ odměn."
"Hm." Opět usedne. "Skončeme to.  Operace Dantes se ruší. To je z mé strany vše. Informujte

vrchního koordinátora Segeva, když jste s ním tak zadobře. Ať vydá příslušné rozkazy. Především ať
ihned stáhne  Bajonet z Evropy. Nebo to budu muset udělat já. Což by mohlo prohloubit už tak
nepříjemný konflikt. – Vy neprodleně odjedete na letiště, kde máte zaplacenou letenku do Unie.
Pas se jménem Ruth Singer po příletu osobně doručíte na naše pražské zastupitelství. – Těšilo mě."

Když  neodcházím,  pozvedne  nepatrně  obočí.  Pak  se  levačkou  dotkne  uzlu  na  své  elegantní
světlemodré kravatě. "Ještě něco?"

"Ano, pane řediteli. Existuje možnost, při níž byste... Dantese nechal být?"
"Možná. Za jistých okolností.  Pokud dostanu informace alespoň o vás. Podrobné informace,"

zdůrazní, "nikoli dvoustránkovou svodku, v níž se uvádí výška v centimetrech, barva očí a vašeho
džudistického obi."

"Rozumím. Zavolám Segeva a pokusím se sjednat dohodu."
"Zřejmě si dost věříte, když doufáte, že zrovna vám– Na druhou stranu... pokud je váš, jak mi

říkáme, kůň..."
"Ten termín znám, pane řediteli, ale ujišťuji vás... eee... mmm... ee..." Bacha, ať neřeknu blbost!

–  "Lo!  Ha'aluf  Segev  hú  lo ha'sus  šelí!"* Udělám  krátkou  pauzu.  "Nikdy  mě  neprotěžoval!
Angažoval, to ano, ale v tom je rozdíl!"

"Víte... termín kůň v sobě nezahrnuje jen protekci. Jde i o podporu při potížích. Je to někdo, kdo
vás v rozhodující chvíli podrží. Například. A díky tomu, že se se Segevem podezřele dobře znáte,
nezbývá mi než ponechat ve hře všechny možnosti." S naprosto klidným výrazem ve tváři udělá
pravou rukou významné gesto.

"Podporu od Segeva... to ano, tu mám... ale můj vztah s ním nebyl vždy idylický, pane řediteli.
Ještě když vedl špionážní odbor Comet, byla jsem jedním z důvodů, proč nesměl kandidovat na
post vrchního ředitele."

"Nepřeceňujete se poněkud?"
"Nemyslím. Bez zlého úmyslu jsme já a spol. torpédovali  Operaci Delila. Od té doby cítím vůči

generálovi... cosi jako... povinnost."
"Povinnost říkáte? To zní... interesantně. Váš těsný kontakt se Segevem je matoucí. Udržujete s

ním i jiné vztahy nežli pracovní?"
"Pokud myslíte cokoli intimního, pane řediteli, tak ne, protože jsem lesba."
"Vážně? To ve výpisu nestojí." Sevře rty. "Takže ryze pracovní vztah. To je ještě divnější. Jeden by

řekl, že v téhle budově máte svoji kancelář."
"Bohužel ne."

*   Ne! Generál Segev není můj kůň!    



"Ale telefonní spoj na Segeva, ten máte, předpokládám."
"Ken," přikývnu, "ješ li misparó."* – Musím tu a tam něco žblebtnout, abych nevypadala jako vůl.

Situace je i tak dost prekérní.  – Na svém služebním mobilu zmáčknu dvojku. 
"Segev, mi ze?"** ozve se ze sluchátka nevlídně.
"Zot Ruth, šalom."***

"Šalom. Jste u šéfa? Jak si vedete?" 
"Špatně,  generále.  Šéf  chce  zakázat  Operaci  Dantes.  Ředitelským  dekretem.  A  mě  poslat

obratem do Únie. Někdo tu rozšířil pomluvu, že člen naší rodiny řídil za druhé války Operaci Dub."
"Cože??!!"
"Je to tak. Nejspíš si pustil pusu na špacír někdo z Midraše. Někdo s kontaktem na spramini.

Člověk, co chce mě, respektive vás poškodit."
"To je zlé. Už se Koren definitivně rozhodl?"
"Řekla bych, že ano. Chcete s ním mluvit?"
"Nenene, v žádném případě! – Máte nějaký... podnět?"
"Mám. Myslím, že bych ho přemluvila, kdyby dostal můj spis."
"Jste si jistá?"
"Takřka."
Segev chvíli mlčí. "No dobře, má ho mít. Dejte mu ho."
"Neznám jeho lokaci v databázi, generále."
"No ovšem. Víte co? Pro jednoduchost... dejte mu spis vaší ženy. Je pod kódem Ursula, jak jistě

víte.  V jejím rodinném stavu,  bezprostředně za vaším jménem, najde  ředitel  tři  prázdné znaky,
sloužící k přesměrování do vaší ztracené složky. – Hned pak mi zavolejte, ano?"

"Rozkaz, generále." Strčím mobil zpět do náprsní kapsy uniformy.
Asaf  Koren  mě  sleduje  s  napjatou  tváří.  "No?  Jak  se  váš...  abych  se  vyhnul  slovu  kůň...

partikulární šéf k celé věci postavil?"
"Pane řediteli... je třeba fulltextem vyhledat soubor ke kódu Ursula." 

hlwsrwa

Česky: alusru. Připomínám, že se v hebrejštině píše zprava vlevo, není v ní rozdílu mezi velkým a
malým písmem a, zjednodušeně řečeno, počet natištěných hlásek nemusí odpovídat počtu hlásek
čtených. 

"Odtud můžete skočit do mého osobního záznamu. Toho, co se... ehm... ztratil." Samozřejmě se
tradičně předvádím. Jako vždycky a všude.

"Ursula! Podívejme, najednou to jde! A jak hladce! To jsem opravdu zvědavý!" Skloní se nad
klávesnicí PC. Když na zlomek sekundy zahlédnu tmavomodrou barvu ciferníku jeho hodinek, skoro
se leknu. Pokud mě nešálí zrak, má na zápěstí umělecký výtvor té nejlepší ženevské hodinářské
firmy!

Ředitel chvíli hledí soustředěně na počítačový monitor. "Kód Ursula... Tady. – Maja Becal-Miler. –
Aha."

"Najděte, prosím, její rodinný stav."
"Okay. Registrovaná partnerka v České republice... v Německu provdána za... Deny Becal-Miler,

kód... Valkýra??!!"
"Přesně tak. Hned za mým jménem najdete link v podobě tří prázdných space. Odkaz tudíž není

vidět."

*       Ano... ….mám jeho číslo.                                                                                                                              **  Segev, kdo tam?
***  Tady Ruth, zdravím.



"Našel jsem to." Ředitel se zvrátí do křesla s očima doširoka otevřenýma. "Takže... vy máte za
ženu občanku našeho státu?!"

"No... ano. Mám."
Vstane, ujde tři kroky sem a tam a opět usedne. Přemýšlí. Na okamžik si zakrývá ústa rukou.

"Tohle jsem netušil. Mění... to... do jisté míry situaci. I pohled na vás."
"Pevně doufám, pane řediteli."
Přikyvuje, při čemž dál prochází mé materiály. "Mivca Delila – Operace Delila... šest otazníků,

totální krach, osobní podíl, bez vaší účasti – spis operace uzamčen... Mivca Marák of – Akce Kuřecí
polévka – šest vykřičníků, velký úspěch, vaše osobní angažmá – spis akce rovněž uzamčen... a...
Operace Dantes, vaše účast, bez bližšího označení. Tudíž ještě neskončila."

"Přesně tak."
Ředitel na mě krátce, pátravě pohlédne. "Deny Becal-Miler ob  čas vykazuje m  írn  ě divn  é chování,

stojí ve vašem spisu. Věta je podtržena."
"Tím  mě  nejspíš  ocejchoval  Segevův  asistent  Roško,  pane  řediteli.  Zpočátku  jsme  si  moc

nerozuměli, měl nás s mojí ženou za promiskuitní alkoholičky. Ale tamto o chování, to sedí, snažím
se nepostupovat standardními metodami. Podle vzoru: nedělej to, co se od tebe čeká."

"Uvádí se tu, že máte IQ 148. To je vysoká hodnota."
Pokrčím rameny. "Mmm... nic závratného, mě to číslo neoslňuje, a ani přesně nevím, kolik mně

posledně naměřili, není to podstatné, nic to nevypovídá o schopnostech člověka v praxi."
"Ovšem, dobře. – Jak čtu, jste kapitán české armády. Jako Němka?? To u vás lze??"
"Mno... nejspíš nelze. A Němka jsem jen napůl. Máma se narodila v Endorfu, táta v Praze. Mám

dvě  občanství.  Do  české  armády  jsem  pronikla  díky...  protekci.  Mám  tam  dva  koně.  Původně
dokonce tři. Dva generály a jednoho podplukovníka, abych byla přesná."

"No vidíte. Ale s tím budete mít zákonný problém. Nemůžete byste být současně v armádě tam i
tady. Pokud byste někdy eventuálně uvažovala o tom, přesídlit sem za vaší ženou nastálo." Ukáže
na mou kapitánskou uniformu.

"Já vím. Musí se to... urychleně vyřešit."
"To ano. – Jak vidím, souhlasí, co jste mi řekla; vážně jste podepsala spolupráci."
"Jo, ano. Formálně mě naverboval Roško. Po vzájemné dohodě."
"Stojí to tu. Oficiálně jste kurýr pro celou oblast EU, respektive kurýrní ochranka, s perspektivou

dalšího rozvoje. Rovněž se tu píše, že inklinujete k fanatizmu, k pomstě, díky čemuž pro vás finance
nejsou  stěžejním  hnacím  motorem.  Mm,  dobrá  vlastnost  v  branži,  řekl  bych.  Kolik  lidí  dnes
preferuje ideály před penězi? I tady jste mluvila pravdu, přestože se ve vaší složce uvádí, že máte
chorobné sklony lhát."

Nespokojeně se ušklíbnu. "Možná mám, ale jinými slovy by se to dalo označit za literární talent,
pane řediteli, případně za snahu pobavit společnost, v níž se zrovna nacházím. Ve skutečnosti lžu
minimálně,  a to pouze  účelově,  za specifických okolností."  Udělám krátkou pauzu. "Jen tak na
okraj; myslím, že lež je základním informačním kamenem naší společnosti. Lžeme sami sobě, svým
dětem...  sdělovací  prostředky  i  politici  lžou  o  tom,  jak  svět  funguje...  Proč  bych  já  měla  být
výjimkou?"

"Zajímavý postoj," konstatuje Koren.
S následnou otázkou chvíli váhám. "Mohu tedy doufat, že necháte Dantese... běžet?"
Asaf Koren zvedne oči od monitoru. Sevře rty. "Ještě si dočtu vaši složku, ale... ano, předběžně,

zatím, až do dalšího rozhodnutí, protože pro nás pracujete a jste z pohledu mé funkce víceméně
okay. Můžete to vzkázat Segevovi. Já bych s ním v této věci nerad jednal, chápete?"

"Naprosto, pane řediteli. – Vyřídím mu, že došlo k dohodě."
"Výborně.  –  Ještě se  můžeme dočkat  obstrukcí  ze  strany ministerstev,  ale...  s  tím si  budete

muset  poradit  beze  mě.  Z  mé  strany  máte  zatím  volnou  ruku.  Mimochodem,  děkuji  za  váš
kompromisní  postoj.  Je  paradox,  že  jste  zatím  jediná,  kdo  byl  vůči  mně  vstřícný.  Budu  si  to



pamatovat."
"Já děkuji za podporu, pane řediteli, nashledanou." U dveří se několikrát zhluboka nadechnu;

pááni... jsem zpocená až na pr– prostě všude. Tohle jednání bylo horší než uběhnout maratón! 
Už už sahám po klice, ale dveře nakonec neotevřu. "Omlouvám se, pane  řediteli... mohu vás

ještě zdržet?"
"Oč jde?"
"Smím mít dotaz osobního charakteru?"
Překvapeně se ke mně otáčí. Zapíná horní knoflík svého saka. "No prosím."
"Nejsem si jistá... zdálo se mi, jako bych předtím  na vaší ruce  zahlédla Sky Moonky. Nebo se

pletu?"
Asaf Koren je, jak se zdá, konečně vyvedený z míry, a ani to neskrývá. Ukazuje na své zápěstí. "Vy

jste je poznala??!"
"Ano, ovšem... jen jedním okem, barvu číselníku, a... jsou to opravdu ony?"
"Jsou! Chcete se podívat?"
"Velmi ráda." Vracím se zpět ke stolu. "Ale to je nádhera...!" zálibně si mlasknu. "Ta modř! V

růžovém zlatě! Mnohem hezčí než ve žlutém! Krásná práce!"
Ředitel je očividně spokojený. "Vyznáte se v hodinkách??"
"Moc ne, jenom trochu, čirou náhodou; před lety jsme žili jistou dobu v Mnichově. Můj tamní

strýc,  nevlastní  bratr  matky,  shromáždil impozantní  sbírku  hodinek.  Byl  členem  nadnárodních
sdružení sběratelů a působil snad i jako soudní znalec. Právě u něho jsem se na celý život zahleděla
do růžových maltézanek od Vacherona. Při jejich ceně, sto osmdesát tisíc, jsem si tehdy mohla
dovolit  leda asijskou repliku za dvě stě padesát babek. Strýc mně naučil  rozpoznávat jednotlivé
značky, odlišit kopie od originálů. Od těch dob si udržuju jakýs takýs přehled o cenách. Dodnes se o
náramkové hodinky zajímám. Nikoli o dámské."

"Vacheron Constantin se symbolem firmy, maltézským křížem, znám, vynikající model, vybrala
jste dobře." Zkoumavě mi pohlédne do očí. "Když už je řeč o cenách hodinek, jak hodnotíte ty
moje?"

"Cenově? No...  já nejsem  expert,  ale zkusím to odhadnout.  Nejdražší  titanový  Sky Moon od
Patek Phillipe byl na netových aukcích, co já vím, asi za jedna celá tři milionu. To ovšem není k
nošení do práce ani při tak exponované funkci, jakou máte vy, pane  řediteli, proto myslím, že ty
vaše budou v relaci... mmm...  nejvýš do tří set tisíc."

"Stály mě dvě stě osmnáct."
"Mhm. Slušná cena za tu nádheru, řekla bych."
Usměje se. "Souhlasím, šlo o výhodnou koupi. Daly by se vydražit i za dvě stě padesát tisíc. –

Víte, že jste první člověk v Úřadu, co můj Sky Moon poznal?"
"Opravdu? Ani se mi nechce věřit."
Usměje se, a tentokrát celkem přátelsky. "Řekl bych, že vaše trochu se vyznám znamená přece

jen dost. – Podává mně ruku."Hajá li na'im le'hakir otach."* 
"Gam aný samáchtý le'hakir otcha,"** odpovídám naučeně, aniž bych si byla zcela jistá, zda se

tato fráze k dané situaci hodí.

*   Bylo mi potěšením poznat vás.                                                                                                         ** Též jsem vás ráda poznala.



ústředí Mosadu, kancelář ředitele, o dvě minuty později

Asistent Ziv Basat vstoupil po vyzvání do  pracovny svého nadřízeného. Pod paží svíral zelené
umělohmotné desky s dokumenty.

"Pane řediteli, přišel jsem, jak jste chtěl, hned po odchodu té... Němky. Mám sebou dekret ke
zrušení Operace Dantes."

"Dobře, Basate, okamžik, jedno po druhém." Asaf Koren chvíli sledoval monitor svého počítače.
Pak se konečně otočil ke dveřím. "Situace se poněkud změnila. Ta... Němka je pro naši organizaci v
podstatě okay."

Toto sdělení asistenta překvapilo. "Jak to? Vždyť o ní nic nevíme."
"Už ano," prohlásil zasmušile Asaf Koren. "Dala mi databázovou adresu svého spisu."
"Toho ztraceného?? Ona osobně?? Odkud ji znala?? Vždyť je cizinka!"
"Dobrá otázka, Basate, moc dobrá; stačil jí půlminutový telefonát se Segevem a... voilà, spis byl

na světě."
Asistent zavrtěl nevěřícně hlavou. "To je tedy překvapení. Takže ona je... vlastně... naše?"
"Podle všeho už jistý čas, Basate. – Posaďte se konečně." Koren ukázal na židli před svým stolem.

"Ta  Němka,  s  krycím kódem Valkýra,  se  ve skutečnosti  jmenuje  Deny  Becal-Miler.  Nedávno se
provdala sem do Izraele. Co se osobnosti týče, zdá se být dobře informovaná, sečtělá a chytrá.
Navíc svá pozitiva bagatelizuje. Říká: nic moc nevím a vzápětí ze sebe vysype přehršli zasvěcených
faktů. Zvláštní žena."

Asistent se neznatelně ušklíbl. "Podle informací co mám z Midraše, je přímočará, jednoduchá, a
chová se neomaleně."

"Ale kdež, to jsou jen mimikry. Podle spisu má IQ téměř 150. Udělala na mě odpovídající dojem."
"Aha. Takže ona... ze země neodletí, jestli to chápu. Mám stornovat rezervovanou letenku?"
"Předběžně."
"Dobře, pane. 

výcviková akademie Mosadu, zahrada

S fyzickými prověrkami čeká celá Midraša jenom na mě. Přítomní postávají či posedávají před
objektem a když se s Tovotem konečně vrátíme, netváří se ani trochu nadšeně. Někteří po mně
dokonce zle pokukují.  Jediný Tovot se tváří  přátelsky, přestože k tomu nemá sebemenší  důvod.
Jemu jsem zkomplikovala život nejvíc. 

Jen  co  se  v  rychlosti  stačím  převléct,  naloží  nás  na  korbu  vojenského  náklaďáku,  aby  nás
odtransportovali na místo prověrek. Konečně nejsem v uniformě sama, neboť i ostatní přítomní
byli navlečeni do sepraných khaki mundúrů, pod nimiž mají černé jednodílné plavkové kombinézy.

Hrkavá  jízda  na  korbě  není  vůbec  pohodlná,  ale  naštěstí  netrvá  dlouho.  Když  se  konečně
dostaneme na světlo Bóží, nacházíme se na pláži bezprostředně u moře. Dozvídáme se, že jde o
teritorium  speciálů  Jechidat  Šaldag,  neboli  Jednotky  Ledňáček.  O  téhle  základně  jsem  už  cosi
zaslechla; jde o centrum raketové obrany, spojené s letištěm pro vrtulníky. Základna leží nedaleko
kibucu jménem Palmachim. Jde o místo, kde mě s mojí ženou kdysi téměř popravili. Při vzpomínce



na kanonádu z několika eM čtyřek mi ještě teď naskakuje husí kůže. Jo, správně, pokud ji nemám
pořád.

Na fyzickou zkoušku je nás tu přítomných dvacet šest, johoho; dvaadvacet úředníků, z toho pět
žen, dále dva bývalí příslušníci super elitní  Jednotky 217 – Duvdevan –  česky  Třešeň  – pak ještě
miláček No'omi a též mé agresivní jsoucno. Ze šéfů s námi přifrčeli ředitel akademie Tovot, vedoucí
kurzu Sami Guttman a jeho zástupce Esti Zahrin, což je pětatřicetiletý muž s dioptrickými brýlemi,
ortodoxním plnovousem a jarmulkou na holé hlavě. Všichni tři ve strakatých maskovacích oděvech.
Opodál, nahoře nad pláží, postává u dvou menších terénních vozů skupinka místních žoldnéřů. 

Po kratším proslovu, který mi No'omi musí překládat do srozumitelštiny, se dozvídáme, že dnešní
test má tři povinné a jednu nepovinnou část. Ti z účastníků, co se umístí v jedné povinné zkoušce
na posledním místě, příslušnou část nesplnili. Pakliže totéž spáchají dvakrát, budou z úřednického
kurzu ihned vyřazeni. Totéž platí o posledních třech místech v celkovém hodnocení. Tudíž, někdo to
odskáče tak jako tak, jinými slovy: veškerý kamaráčoft mezi přítomnými jde stranou, lébrž se bojuje
o přežití.

Po tomto neradostném sdělení  následuje docházka,  pak odchod nahoru nad pláž,  odkud se
mašíruje polopouštním terénem zhruba pět minut směrem do vnitrozemí.

Dostáváme se  na  plochu,  na  níž  byla  vyznačena  jízdní  dráha ne  nepodobná  obřímu  cvičišti
autoškoly. Těžko tipovat, k čemu toto místo původně sloužilo, nejspíš  zde byla rozjezdová dráha.
Teď tu stojí přestárlý autobus Setra, ještě použitější vojenský náklaďák značky Wolf a též robustní
šedý osobák Dodge s  pomačkanou střechou a vizáží  oteklého Ferrari.  Trojici  techniky doplňuje
bezejmenný jízdní instruktor s hodností nadporučíka.

My, frekventanti, se musíme seřadit podle velikosti zrovna jako v přijímači, a to se mi nelíbí.
Slunce pere do hlavy, svítí jako blázen, a já jsem díky tomu i v tmavých brýlích slepá jak patrona.

  
Tak, a jdeme na první test! Žádné velké rallye; je třeba zdolat motorovým vozidlem příslušnou

dráhu,  složenou  z  pěti  okruhů,  za  co  nejkratší  čas.  Co  do  vozu  si  lze  zvolit  jednu  ze  tří  výše
uvedených možností; osobák, náklaďák, autobus. Čím větší auto, tím větší koeficient, jímž se dělí
ujetý čas. Kratší čas znamená pro frekventanta i vyšší počet bodů do celkového hodnocení.

Dráha, kdysi zřejmě asfaltová, se časem proměnila v udusanou hlínu, posetou seschlými drny a
keříky.  Vozovku na ní  vytyčili  běžnými  silničními  uzavírkami,  jaké můžeme vidět  v  každé druhé
městské ulici při záplatování výtluků.

Jako správná šprtka se přihlásím ke zkoušce první a beru si samože bus. Proč ne, mám praxi,
jezdila jsem celý dlouhý rok u pražské MHD. Oba bývalí speciálové pojedou náklaďákem, všichni
ostatní účastníci úřednického běhu včetně No'omi zvolili auto nejmenší velikosti, tedy osobák. Není
to tak nevýhodné; nemá totiž klacek, nýbrž automatické řazení.

Během pár vteřin jízdy busem zjišťuju, že má vymlácené synchrony, pisklavé brzdy, vůli v řízení.
Též mizerně táhne; nejspíš byl dlouho odstavený a zavzdušnil se. Dráhu proto nádo drtit na plný
plyn. Sekám zatáčky maximálně ostře, sotva je vytáčím, při čemž se vozidlo kácí tu vlevo, tu vpravo,
což  znervózňuje  bezejmenného  vojenského  jízdního  nadporučíka,  který  mi  spolu  se  šéfem
akademie a velitelem kurzu sedí za zády. Neustále vyskakuje s výstražným  attention, pleeease  –
attention NOOW! Já na to s klidem: heeeyy, what's wrong?, don't worry!

Krkolomná jízda se  vyplácí;  konečný  čas mám velmi  dobrý.  Po mně nastupuje No'omi  a  její
vyježděnost mě vcelku překvapí, přestože se mi předtím svěřila, že na středce v rámci školního
moto oddílu jezdila amatérsky okruh i terén. Je to dost znát.

V závěru první zkoušky vyhlašuje Sami Guttman pořadí. No'omi se umístila čtvrtá, já druhá. Prvé



místo zaujal jeden ze dvou vysloužilců z Jednotky Třešeň. Druhé rambo je až páté. 

Loudáme se zpátky k pobřeží. Podél voňavého Středozemního moře pokračujeme v chůzi asi
kilometr přibližně severním směrem. Zde nám naše akademie přichystala ve spolupráci s Oddílem
Ledňáček malou obojživelnou dráhu a rovněž krátkou instruktáž, jak používat pistoli a nezabít se. 

Opět se přihlásím jako první. Úředníci, přítomné dámy nevyjímaje, na mě vesměs hledí jako na
zrádce, což je mi šumafuk, nechť mi políbí třináct-dvanáct. Nejde tu přece o mě, jdu první, abych
předala  zkušenosti  milé mé  kámošce,  aby  zkoušku  absolvovala  co  nejlíp.  Proč  bych  si  jinak
huntovala tělo se špiónskými polokadety z úřednických řad?

Čas opět sleduje zástupce šéfa kurzu Esti Zahrin. Každý frekventant vybíhá poté, co stiskl červené
tlačítko na jeho stolku. Po padesátimetrovém běhu pískem vyleze na žebř a přeběhne po kladině.
Následuje skok do moře. Volným stylem se pak plave k pontonu, vzdálenému pětadvacet metrů.
Zde leží nenabité devítky, z nichž je třeba jednu vzít, naládovat, dočubit s ní ke břehu, doběhnout
ke stožáru s vlajkou, skočit do  jámy a vleže na zádech prohnat kulku třemi pouťovými balónky,
bimbajícími se na dřevěné tyčce stožáru. Zkoušku končí sprint k časomíře, kde se odkládá zbraň. Jo,
vážně, celé to trochu připomíná Fort Boyard. Tady to ovšem bude bez zlaťáků.

A jdu na to! Start! Nejsem sprinterka ani ploutev, na druhou stranu, donedávna jsem dělala
instruktorku v džudo lize, takže mám pořád ještě našlápnuto.

Ponton se na hladině mele jak bójka a nemít plastový dekl, všecky bouchačky na něm ležící by
ihned spadly do moře. Namátkově beru první z nich a jeden zásobník; Mist,* je prázdný! Sáhnu pro
jiný. Nabiju a zbraň si dám do zubů.

S dalším problémem se setkávám v jámě. Balónky díky větru poletují na všechny strany, mění
nečekaně polohu jak bělásci  řešetlákoví, bude tudíž obtížné zasáhnout je. Navíc, jsou umístěny
proti světlu. Hloupá situace; chvíli nic nevidím, sluneční brýle nemám, utopila bych je, mžourám a
mhouřím oči, čímž ztrácím drahocenné okamžiky. – Prásk! Zásah. – Prásk, prásk! Další dva zásahy.
Pistoli do zubů, kvapem z jámy a dalli dalli** k časomíře! Uff, tři minuty a čtyřicet osm vteřin! Zásah
všech balónků znamená minus třikrát pět vteřin z celkového času, tedy suma sumárum tři minuty a
třiatřicet  vteřin.  To  jde.  Ihned informuju  No'omi,  aby  si  na  pontonu ohlídala  pistolové sumky;
některé zejí prázdnotou, jiné obsahují pouze jediný náboj. Taktéž střelba z tmavé jámy proti světlu
nesmí býti zbrklou.

Má kámoška soutěží jako šestá. Počíná si dobře, není fyzicky nešikovná, čehož jsem se původně
bála; naopak; běh i plavání jí jdou jako atletce a při střelbě zasahuje dva balónky. Skvělý výkon!
Oproti  ní  představuje  produkce některých úředníků skutečnou křížovou cestu;  padají  z  kladiny,
nabíjejí  prázdné zásobníky, střílejí  pánubohu do oken. Neobyčejně zdatně si  počínají  oba bývalí
speciálové, přestože jeden z nich odstřelí  pouze dva balónky. Po dvou zkouškách jsou na prvních
místech, já jsem třetí, No'omi čtvrtá. Hm, jde nám to líp, než jsem čekala.

Co, oddych?! Phe, ani zdát! Žádná svačinka, žádná rauchpauza,  čeká nás třetí  disciplína, a to v
místě, na němž se po našem příjezdu pohybovali cizí vojáci. Zde dobré duše z  Oddílu  Ledňáček
vyhrabaly klasický frontový zákop, zpevněný prkny. Kdyby se tenhle zemní šlic srovnal, měřil by
bajvoko asi sto metrů.   

Dostává se nám informací, že jsou všude kolem ke zdůraznění bojové situace nainstalovány slepé
výbušniny. Frekventanti se rozdělí do dvojic a s lehkým kulometem na ramenou tudy za bouřlivé
kanonády co nejrychleji prolétnou. Toť vše. Na první pohled zas nic složitého.

Jak už to bývá, když si člověk moc věří, dostane obvykle po papule. V tomto případě mluvím o
sobě. Necháme všechny ostatní páry absolvovat a jdeme na věc jako třinácté, tedy tentokrát coby
poslední.

*   Sakra,                                                                                                                                                                           ** honem rychle



Spouští se časomíra, skáčeme s No'omi do zákopu, stahujeme z jeho okraje lehký kulomet a frrr
vpřed! Už při prvním výbuchu pocítím, jak mě kovové břemeno táhne vzad, jak se jeho druhým
koncem pokouším vytvořit brázdu v písčitém podloží.

Zůstanu stát. "Vem ho, dělej!" okřiknu No'omi.
Nic.
Otáčím se na ni. Stojí a zírá s vyvalenýma očima, jako by na ni mířil rozjetý vlak.
"Co je s tebou??!! Rychle!! Pohyb!!"
Žádná reakce, jen příšerný strach v jejích očích. Po dalším výbuchu usedá na bobek. Rukama si

zakrývá hlavu.
Héérgot!!
Nechávám ji být a dočista urvaná dovláčím kulomet na konec dráhy, kde ho nadhozem profi

vzpěrače dostanu přes okraj zákopu. Málem si při tom strhnu kýlu. Nevím, proč ten krám nazvali
lehký, když váží tři čtvrtě metráku! Vylétnu po žebříčku ven, abych doběhla k časomíře. Je mi jasný,
že náš čas nebude z nejlepších. "Kolik??" naléhám.

Zástupce šéfa kurzu Esti Zahrin, sedící za stolkem s PC a stopkami, zavrtí hlavou poté, co ukáže
na displej. "Ještě jste nedoběhly. Vaše partnerka nevylezla ven."

Zatracenej byrokrat!! Kašlu na žebř, popoběhnu vpřed, abych skočila dolů do zákopu hned vedle
No'omi. "Hni zadkem, sakra, běží nám čas!!"

Vůbec nic. Furt dřepí na bobku a nereaguje. Jéžiš, co ta kráva buzní???!!!
Uchopím ji za culíky a prudce zatáhnu. "Prober se!! Dělej!!" Po zoufalém ááááu!! ji nakopnu do

stehna. "Mazej, vojáku, jinak je s tebou ámen!!" syčím jí zlověstně do tváře. 
Konečně se zvedá a díky mým ústrkům klopýtá vpřed. "Jalláá!! Jalláá!!! Zuzí, kalbá!!!"* řvu na ni

tuzemštinou jako posedlá; výuka slangu se konečně vyplácí!
Nahoru na žebř musím No'omi doslova vytlačit.  Venku odleze po  čtyřech kus stranou, kde se

zhroutí. Já nejdřív v neblahém tušení odklušu k časomíře. "Už jste to konečně stopl?!"
Zahrin se na mě zaškaredí. "Ovšem. Hned jak ta druhá vylezla." Kývne hlavou směrem k zákopu.
"No a? Kolikátý teda jsme?"
"Poslední," zazní v angličtině s přízvukem. "Ze všech."
"Poslední...! Díky."
Prosraly jsme to... Já tu čůzu zabim... Musim to rozdejchat... Chvíli pochoduju tři kroky vpřed,

pak  čelem vzad,  tři  kroky  zpět,  cukám střídavě pravým a  levým ramenem.  Teprve poté  se  na
No'omi rozkřičím: "Ty... HUso blbá!!! Mám chuť UŠKRtit tě!! Co to bylo??!! Kvůli tobě se přihlásím
na tenhle podělanej test, abych ti pomohla, všichni si myslej, že to dělám proto, že se mnou spíš, a
ty, nejen že se mnou nespíš–" Šmarjá, co to kecám??! "–ale dokonce mě po tom všem ještě shodíš,
KÁčo!! Kvůli tobě sme poslední!! Úplně poslední ze všech kloťáků!! Koukni na ně!! Vyjma dvou
borců z Jechidat Duldevan... Duvdelan... DOPRDELE, JAK SE ŘEKNE TA PODĚLANÁ TŘEŠEŇ???!!!, od
speciálů, sou to lazaři!! A i tak nás porazili!! Kvůli tobě!! Vždyť je to na mašli!! Copak mně, mně nic
nehrozí, jen vostuda, tebe ale vyhodí!! Jak nemáš fyzický parametry, si z Midraše venku! Nakopnou
tě do zadku tak, že poletíš vobloukem do sámošky ke kase!! To chceš??!!" Odmlčím se, abych se
zhluboka nadechla. "Bože, No'omi, co tak brejlíš?!!  Řekni něco!! Cos to prováděla?! A postav se,
dyž s tebou mluvim, do hajzlu prkennýho, pořád eště sem kapitán, vojáku!!" Fakt na ni řvu, až se
zajíkám. Zjišťuju, že mám vypoulené oči, to se mi normálně nestává, asi mám vážně hrozný vztek.

Když se No'omi pokusí vstát, svalí se znovu na zem, v očích má náznak slz, je zcela perplex. "Lo
margišá tov..."** vypraví ze sebe těžce, aniž by se namáhala mluvit anglicky. "Aný al a'panym..."***

Jejím větičkám naštěstí rozumím. "Co mi tu kecáš, to přece vidim, že padáš na hubu!!"

*     Pohyb!! Pohyb!!! Hni se, čubko!!!                                                                                                               **   Necítím se dobře... 
*** Sem vyřízená... 



"Be'vakašá...  al tich'así, Ruth..."*

"MAA??!!"** zařičím zlověstně; jsem vzteky úplně mimo. "Lechí la'zlezel!! – Lechí le'zalazel!!!***

KuciNÁL, nevim, jak to říct!! – K ČERTU DI!!!" Periferním zrakem zachytím, jak se oba šéfové mému
proslovu s gustem smějí. Někteří z kadetů se k nim přidávají. 

"Vidíš, jak se všichni chlámaj??!! I ty sekretářský fintilky skončily před náma!!" Chytím No'omi za
flígr. Nadzvednu ji. "Dělej, vojáku, ať už stojíš!!"

Pomalu se vyhrabe ze sedu. 
"A teď vysvětluj; co znamenalo to hroucení v zákopu??!! Co je ti??! Dostalas to, nebo co??"
"Nedostala... nemůžu za to... mám akusto–"
"Akusto?!" skočím jí do řeči. "Musíš anglicky! Nevim, co je akusto!"
"Přeřekla jsem se... akustiko-fobii..."
"Cože?!"
"Strach... z hluku..."
"Neblbni mi hlavu!"
"Fáákt... Je to... nemoc. Jako malou mně léčili... Nešlo to... Rány... když jsou znenadání... dělá se

mi zle... padá na mě strach... nenesou mě nohy..."
"Jééžiš, k čertu s fóbií!! Pročs to, No'omi, neřekla dřív?! Máš to vůbec v papírech?"
"Asi ne..."
"Asi??!"
"No nemám..."
"Ale tos měla nahlásit už v přijímači! V základce!"
"Já vím..."
Co teď?! Poslední pár nesplnil,  nedostane ani  jeden bod! Musíme něco...  "Poběžíme znovu,

No'omi, ty s chrániči na uších."
"Já to nezvládnu..."
"Dost hekání. Zvládneš to. Musíš. Poběžíme znovu, vojáku. Je to rozkaz."
"Nemám nic na uši... ten chránič..."
"Neva. Máš tu mobil se sluchátky? Jo? Tak fajn. Nacpeš si sluchátka do uší a pustíš si na plný kule

muziku. Pod přilbou si uši obalíš hadrama, vycpeš si to. Uvidíš, že z výbuchů neuslyšíš ani fň. A jestli
jo, musíš to přestát! Jde o tvou existenci, No'omi! Pamatuj na supermarket, pamatuj na pokladnu!
Chceš se upípat k smrti?! Anebo být v mým evropským týmu? Až ho budu mít? He? Co? Hele,
zatopíme spolu pěkným pár grázlům, co na to říkáš? Jo?! No tak se snaž! Koukni, já běžím první. Ty
za mnou. Skrčená. Budeš mi čumět na boty. Ne na sexy zadek, to bys už vůbec nedoběhla! Kulomet
ponesu z větší části já, ty ho jen drž za lauf. A bičuj ze všech sil! Nezastavuj, ať se děje cokoliv,
jasný? Vítězství nebo smrt!! – Jasný, vojáku??!"

"Jasný..."
"...kapitáne," napovím jí šeptem.
"Kapitáne..." nešťastně zopakuje No'omi Gabaj.
Avi s Guttmanem nás vytrvale pozorují,  tentokrát už s vážnou tváří.  Taktéž někteří  z kadetů,

přešlapující osm, deset metrů od nás. "Koukni na šéfy, Ruth, jsou naštvaný, nenechají nás opakovat,
uvidíš. Tovot mě nemá rád."

"Proč by neměl? Vždyť tě skoro nezná."
"Napsala jsem do papírů... neuvedla jsem tam... všecko... přesně... mám tam... orientaci hetero,

a... pak záznam z vojny od Ilony Zehavi..."
"Ééé, přestaň už skuhrat! Nechají nás běžet! Jednoduše si to vynutíme!!"
"Ale jak...?"

*     Prosím, Ruth...  nezlob se...                                                                                                                                                   **   CO???!!!
*** lechi le'azazel = jdi k čertu



"Jak??  Tak  se  dívej!!"  Rázným krokem napochoduju  před velitele  kurzu.  "Veliteli,  hlásím,  že
Gabaj má akustikofobii, chorobný strach z náhlých silných zvuků. Žádný z kadetů tímhle netrpí. Bylo
by  fér,  kdybychom  dostaly  novou  šanci.  Gabaj  si  vezme hluchátka  a  proběhneme dráhu  ještě
jednou."

Guttmanovi  se  můj  návrh  nelíbí,  navíc  má možnost  splatit  mi  pokažený výklad  o  sledování.
Ukáže pravicí do zákopu. "Máme málo času a vyčerpaný limit náloží, je mi líto, druhé kolo nebude."

"Veliteli!  Prosím!  Není  to  spravedlivé!  Fobie  nelze  zvládat  vůlí!  Jsme  znevýhodněny  oproti
ostatním!"

Šéf akademie Tovot se do sporu zatím, jak je vidět, nehodlá vložit.
"Veliteli!!" pokračuju ve výzvách. "Důrazně žádám o další pokus!!"
"Ne!!" přitvrzuje Sami Guttman neústupně.
Teď už řičím: "Veliteli!!! Vyžaduji korektní přístup!!! Gabaj má fobii!!! Máme nárok na opakování

běhu ze zdravotních důvodů!!! Buď nám to umožníte, nebo– !!!"
"Nebo??!!" zvýší hlas vedoucí kurzu Guttman a výhružně ke mně přistoupí. Nejspíš je mistr v

kontaktním boji, tuzemsky  řečeno v krav maga. Zda mu to pomůže, je otázka, můj adrenalin visí
kdesi v oblacích, zábrany rovnají se tudíž nule. 

Stojíme proti sobě jako dva kohouti, přestože já jsem víceméně slípka. Kadeti s napětím sledují
situaci.

"Sami, o nic přece nejde," osloví podřízeného smířlivě Tovot, "slepých náloží je ve skladech dost,
dej vojačkám ještě šanci." 

"Nebo??!!" zopakuje mi do tváře vedoucí kurzu, který slova svého nadřízeného ignoroval.
Musím to odlehčit, jinak se popereme. "Nebo... přijdu k vám do třídy s přednáškou  Banach-

Tarského paradox. Jistě znáte, veliteli; jak zdvojnásobit objem koule jejím rozčleněním a opětovným
složením."

Sami Guttman návrh na příměří neodmítá. "Gabaj a Singer zopakují běh zákopem!" oznamuje
rychle směrem k osazenstvu. Otáčí se ke mně. S těžkým vzdechem obrací oči sloup. "Nebudete
nám přednášet matematiku, viďte, že ne?" ujišťuje se, při čemž zvedá obě ruce, jako by se vzdával.

"Dal jste nám nový pokus, veliteli, nebudu, už nikdy, přísahám." Pohlédnu na Aviho, který se
potutelně usmívá. "Ovšem, vaše škoda." 

"Vojáci!" obrátím se drze na přítomné pyrotechniky poté, co zatleskám rukama. "Nainstalujte
nálože,  rychle,  rychle,  nekoukejte,  hop,  hop,  jallá,  ať  se  nezdržujem!  –  Pardon,  veliteli,  asi
překračuju své pravomoci, tohle máte na povel vy."

S rezignací  ve tváří  mávne rukou. "Udělejte to," vybídne Guttman otráveně pyrotechniky od
speciálů,  kteří  se  zakopáváním výbušnin  stejně  už  začali.  "Eehh...  nevadí,  Ruth,  beztak  jste  tu
převzala velení..."

Nevím, jak to myslel. Možná vztažmo k Aviho povolnosti. Zřejmě. Rozhodím rukama. "Promiňte,
jsem voják do morku kosti, veliteli, zelený mozek."

"Proč ne? Já byl dokonce plukovníkem, kapitáne, jenže vy jste ke všemu ještě navíc nebezpečný
fanatik."

Během pěti minut mačká  časomíra knoflík a my dvě znovu šplháme do zákopu. Vojáci zřejmě
dali  nálože,  možná i  záměrně,  poněkud blíž,  protože první  exploze je  tak silná,  že mě sráží  na
kolena. Do obličeje mi vlétne sprška hlíny, před níž tak tak přivřu oči. Do psí hlavy, to byla rána, až
mi v uších píská! Rychle vstávám a vyrážíme vpřed. Explozí se ozývá mnohem víc než předtím, ran
jak o božím těle. Má partnerka, běžící za mnou, se tentokrát snaží ze všech sil, trať tudíž zdoláváme
velmi rychle a bez problémů. Když udýchané vylezeme ze zákopu,  chvátám napjatá ke stolku s
časomírou. Zástupce velitele kurzu Esti Zahrin už mezitím stopky zastavil, takže nám ušetřil jednu
dvě sekundy. "No? Jak si stojíme?" naléhám.

Chvíli kouká na displej přes silné dioptrické brýle. "Hm-hm-hm... teď jsteee... třetí."



"Od konce??"
"Ne. Třetí v pořadí, celkově třetí."
"JJJJJJJJJJEEŠŠŠŠŠ!!!"* zařvu jako blázen se zatnutými pěstičkami a skáču metr do výšky. Pak se

rozběhnu, abych z radosti udělala salto vpřed. Skončím na bobku, a ani neupadnu.
"Ech haja...?"** zeptá se No'omi znaveným polohlasem.
"Hajit  GDOLAAAA!!!"*** Vzápětí ji  objemu. Lehce se usměje, ale díky únavě a stresu žádnou

aktivní radost neprojeví. Usedá, aby si beze spěchu zula bagančata, v nichž má písek.
"Jak  sleduju  tvou...  energii,  Ruth,  myslím,  že  bys  za  války  prorazila  i  blokádu  Stalingradu,"

zasměje se tiše Avi Tovot.
Zvednu obočí. "Hm... jinými slovy: jsem vehementní kráva, že jo?"
"To jsem neřekl," zazní defenzívní odpověď. 
Sami Guttman mě poplácá po rameni. "Mezi  námi: fakt,  že jste dokopala tu vaši...  buchtu z

posledního místa na třetí, považuju za váš obdivuhodný úspěch, ne její."
S úsměvem přikývnu. "Snad, ale... trochu jí křivdíte, veliteli, nebylo to pro ni snadný."
Avi  s  Guttmanem  si  vyměňují  významné  pohledy.  Druhý  uvedený  pak  předstupuje  před

osazenstvo. "Frekventanti!" zazní jeho hlas zvučnou hebrejštinou, kterou mi Avi Tovot tiše, na půl
úst, překládá. "Závěrečný úkol vaší fyzické prověrky není povinný. Ovšem ti z vás, co ho absolvují,
obdrží navíc celých patnáct bodů. Může být atraktivní zejména pro ty, kteří jsou momentálně na
třech posledních místech. Jak už víte, tito mohou být ze studia v akademii vyřazeni, mohou ztratit
nárok na zaměstnání v našem Úřadu. Neříkám, že se tak zaručeně stane, ale... v každém případě
mají na kontě jedno velké mínus. – Takže, kdo z vás si troufne spustit se z helikoptéry, letící ve výšce
sto padesáti metrů?"

Okamžitě se přihlásím. "Já a Gabaj."
"Dobře, naše vojačky do toho jdou také. Dál?" překládá Avi.
"Nenene, veliteli!" zaprotestuju důraznou angličtinou. "My dvě do toho nejdeme také, nýbrž se

hlásíme jako první!"
"Pravda.  Omlouvám  se."  Guttman  zvedá  ruku  v  defenzívním  gestu.  Poté  doplňuje  anglicky:

"Skutečně, Ruth, přihlásily jste se první." 
Jak vidím, i oba kluci z Jednotky 217 mají zdvižené pravice. Jsou krom nás jediní z celé skupiny

úřednického běhu.

pláž poblíž Palmachimu, Izrael, o půl hodiny později

Vůbec nechápu, oč se tu hraje. Po skončení prověrek si Avi Tovot od vojáků z  Jechidat Šaldag
bere  menší  otevřený  teréňák  a  žádá  mě,  abych  ho  doprovodila.  "Musím  někam  zajet,"  tvrdí
poněkud nejistě.

Když se zeptám: "Hm, a co No'omi?" zazní to stejně blbě jako: a co Tartuffe?
"Gabaj  pojede  s  ostatními.  Tebe  hodím  cestou  do  akademie,  aby  ses  nemusela  courat

náklaďákem." 

*       MÁME TOOOO!!!                                                                                                                                      **   Tak jak...?
***  Bylas SKVĚLÁÁÁÁ!!!



Upřímně řečeno, nezní to moc přesvědčivě, jenže jsme v akademii pro rezidenty, takže může jít,
co  já  vím,  třeba  o  nějaké  pokoutné  setkání  s  generálem  Segevem.  Díky  tomuto  předpokladu
souhlasím. Jen doufám, že mě cestou nebude balit jako tehdy v hambáči... "Okay, Avi, ty jsi ředitel,
já tu jen pracuju..."

Jedeme několik minut pomalým tempem podél moře směrem dolů, tedy v podstatě k jihu. Tovot
mlčí a mně se cesta líbí míň a míň. Mám z ní divný pocit. A taky už vím proč. "Jsme v průšvihu, Avi,
Johanka je tu!!" pronesu napjatým hlasem.

"Jaká Johanka, prosím tě?" Krátce, pochybovačně na mě pohlédne.
"Ta z Arku přece! Cítim ji! – Kurva, Avi, rychle, dej mi ňákou zbraň!!" Sápu se do pouzdra, co má

u pasu.
Odstrčí mou ruku. "Ruth, neblázni!"
"Dej mi bouchačku, Avi, ke všem čertům, řikám ti, sme v průseru, Johanka se neplete!!"
"Dobře, aby ses zklidnila, koukni do přihrádky před sebou. Většinou v nich bývají záložní pistole."
"Je.  – Glock. – No prosím. – Díky!" Vezmu ji. Teprve když s klapnutím závěru vsunu náboj do

hlavně, je mi líp. Přesto se koušu do rtů; svrbí mě v zádech, jsem si jistá, že se vbrzku něco semele.
Objíždíme mořskou zátoku poměrně táhlým obloukem. Na vodě není setrvale nic vidět. Na konci

zátoky, asi po dvou minutách jízdy, ukážu nahoru na násep se zelenavými keři. "Co sem řikala?!
Támle stojí auto! Je vod nás na padesát metrů!"

"No a co? Neblbni s tou zbraní, může to být kdokoliv."
"Jo?! A proč ten chlap drží v ruce dlouhou štangli, do hajzlu, Avi?! De snad na ryby?!" Otáčím se

na něho. Vypadá nevzrušeně. Vezmu ho levačkou za rameno a zatřepu s ním. "Vlevo jeď, vlevo, Avi,
hergot, blíž ke svahu, dělej, co nejdál vod moře, ať maj horší úhel!!"

Pak zazní dva výstřely. Pár metrů před naším vozem se z písku dvakrát zapráší.
"Doprdele, Avi, sou to Utěrky, pálí po nás!! Doleva! Vlevooo!! Píchni to těsně ke svahu! Eště

blíž!!" Strhnu mu volant. "Blíž, řikám!! Eštěě!!" Vůz najede bokem na svah a zastaví se o něj. Motor
chcípne.  – Máš svou zbraň nabitou?? Jo??!! Díky Bohu!! Tak se krej! Snaž se dostat spodem pod
jejich vůz! Já jim vlítnu do zad! Schodim je dolu!"

"Ruth, zůstaň, nikam nechoď!! Počkej, neřekl jsem ti–!! Ty nevíš, že to jsou naši–!!"
Co pindá, vocas??!! Vůbec jeho slova nevnímám. Kašlu na něj, dyť de vo krk! Jestli se Utěrky

přiserou i z druhýho směru, zaženou nás do moře! Buď nás vodstřelí, nebo utopí. Világoš tak jako
tak!

Rozbíhám se podél písečného svahu zpět. Rukávem uniformy dřu písčitý svah. Snad mě ti dva
nezmerčej! "Si tu, Johanko? – Co?? – Vo kus dál vpředu se dá vylízt? – Díky!!"

ústřed  í Mosadu, odbor koordinace

Sekretářka Šira Goldstein zaklepala na dveře koordinačního  ředitele takřka neslyšně. Vsunula
hlavu  mezi  dveře.  "Vím,  že  jste  nechtěl  být  rušen,  generále,  ale  volá  vás  šéf  akademie  Tovot,
předpokládám, že má výjimku. Nebo mu mám říct, že tu nejste?"

Segev zvedl oči od monitoru. Kliknutím myši zapnul spořič obrazovky. "Ale ne, pro něho tu jsem,
přepojte mi ho." Zvedl sluchátko. "No? Slyším tě."

"Šalom, Segeve."
"Šalom, Avi. Co pro mě máš?"
"Jen tě chci informovat o situaci..."



"Co se našeho hosta týče?"
"Ano."
Muž za stolem se zatvářil vážně. "Aha. Už se mi cosi doneslo. Jeden kadet je v nemocnici, druhý

doma s psychickým traumatem a pohmožděninami.  K tomu ale nedošlo při  testování  fyzických
schopností úředníků, ne?"

"Ne, Segeve, ti  dva zranění patří  do jiné skupiny, nejsou to úředníci.  Zkusil  jsem s nimi něco
nového, co bychom mohli později použít i na ostatních nováčcích ve výcviku, na těch, co aspirují do
funkce kaců. Jde o to poznat, jak se zachovají při skutečném ohrožení, chápeš? Víš sám, že běžně
prováděné triky, zvlášť ty, co se odehrávají v prostorách akademie, nejsou zvlášť směrodatné. Proto
jsem po ukončení fyzických prověrek vyrazil s agentkou... ehm... s Ruth Singer do terénu. Jakožto
testovací osobou."

Segev se sám pro sebe ušklíbl. "Samozřejmě, samozřejmě. Jen mě udivuje, žes to zkoušel zrovna
na ní."

"No... při prověrkách šla do všeho, jak se  říká, po ústech, rovnou, hlásila se vždycky první, tak
jsem myslel– asi to nebyla nejlepší volba," připustil sebekriticky Tovot.

"Ta holka se ti pořád líbí, viď? Jako ženská."
"To nepopírám."
"Už sis jednou naběhl, Avi, nestačí ti to? Víš přece, že je, obrazně řečeno, praktikující lesba."
"Ovšem, já ale– o tohle mi vážně nešlo, Segeve."
"Ne? A oč  tedy,  žes vzal  na ten pochybný test  zrovna ji?  Měls  přece k  dispozici  pětadvacet

nováčků. Onehdy jsem tě varoval, řekl jsem, buď opatrný, ať ta holka nezapálí akademii. Navíc, ona
je po všech stránkách hotová, zkušená, nemůžeš ji srovnávat s někým, kdo právě přišel do výcviku,
byť má onen člověk dobrodružného ducha. – Jak to celé proběhlo?"

Tovot těžce vydechl. "Od samého začátku se jí jízda po pobřeží nezdála. Byla neklidná; tvrdila, že
nemá ráda jednosměrné cesty, z nichž se nedá uhnout. Asi dva kilometry od místa, kde měli čekat
mí dva muži s puškami s gumovými kulkami, začala vyskakovat, mluvila o Johance z Arku, že ji
varuje před nebezpečím. Naše lidi nemohla z onoho místa v žádném případě vidět, vycítila prostě
nebezpečí. Kdybych to nezažil, neuvěřím tomu. Chtěla po mně pistoli a jakmile po nás bylo jako
vystřeleno, vyskočila z vozu s tím, že – cituji – vpadne Utěrkám do zad." 

Muž na druhém konci drátu se hlasitě rozesmál. "Opravdu řekla Utěrkám?"
"Ano, Segeve. Bohužel jsem ji nestihl zadržet. Běžela kus zpět, vylezla z pláže nahoru na travnatý

terén a proplížila se k vozu se střelci. Později mi řekla, že když jde o život, necítí se vázaná příkazy
akademie,  a  navíc  jsme  si  prý  předem  neurčili  posloupnost  velení.  Nic  proti  jejímu  postupu,
zachovala se z bezpečnostního hlediska naprosto správně, kdyby měl pomyslný nepřítel druhý vůz,
neměli bychom šanci.  – Takže na naše dva kadety zaútočila odzadu. Prvního udeřila bez varování
pistolí  do krku.  Zřejmě zasáhla bod regulující  krevní  tlak,  protože muž ihned omdlel.  Druhému
vystřelila dvakrát u hlavy. Pak ho přinutila skočit ze svahu dolů na pláž, na místo, kde jsem stál já.
Šlo o dobrých pět metrů, takže se nešťastník potloukl a vymkl si kotník. Ruth ho ihned následovala,
dopadla na všechny čtyři a natotata opět stála. Chlap mi později sdělil, že se nahoře chovala jako
šílená, řvala prý německy: 'Ich knall dich ab, Misthund! – Odprásknu tě, hajzle!', takže si byl jistý, že
ho zabije. Natolik ho vyděsila, že utrpěl nervový šok, musel dostat zklidňující injekci. Nadávala mu
do srabů, kteří nepatří do akademie, když se – cituji – podělá už při prvním výstřelu. Muž měl po
celou dobu,  co jsme jeli  na ošetření,  slabý hysterický záchvat,  nezvládal  to,  místo toho,  aby si
uvědomil  vlastní  chyby,  nevybíravě  kritizoval  Úřad.  Bez  ohledu  na  jeho  stav  se  do  něho  Ruth
opakovaně pouštěla s tím, že si na mě, na šéfa Midraše, nebude otvírat hubu. Že ho prý dá do
hlášení.  –  Nakonec  jsem  dal  oba  střelce  do  hlášení  já  sám;  dva  chlapi  s  puškami  se  nechají
zlikvidovat někým, kdo má jen devítku glock. Ostudné. – Bože, málem jsem řekl: 'ženskou, co má
jen devítku', ale bojím se na to jen pomyslet, kdyby mě zaslechla Ruth, řekla by: 'tos mě pěkně
nasral, Avi'."



"Vážně?"
"Ano, už mě tím úslovím párkrát obdařila."
"No, naštěstí to oba kadeti přežili," pousmál se s jemným cynizmem v hlase Segev.
"Pravda, aspoň to. S Guttmanem se Ruth taky chytla, dokáže být po čertech agresívní, křičeli na

dost nevybíravě, málem se poprali, ale ona ho i v nejvypjatější situaci oslovovala:  'veliteli.'  – To
vyžaduje respekt."

"Říkám, že je skvělý důstojník. Jako bych to před sebou viděl. – A předešlé prověrky úřednických
kadetů?"

"Průběh byl dobrý. Nejvíc bodů nasbírali oba bývalí příslušníci z Dvě stě sedmnáctky, z Jednotky
Duvdevan."

"Dalo se čekat při jejich tvrdém výcviku."
"Ovšem, Segeve. I když za normálních okolností by v tomhle běhu neměli vůbec být. Jenže, kam s

nimi? V vládní ochrance nepotřebují několikaletý rezidentský výcvik, stačí jim obyčejný úřednický
základ. Abych nezapomněl; třetí místo v prověrkách jen s nepatrným odstupem od druhého získala
Ruth Singer. Jenže i ta soutěžila mimo pořadí, její výsledek se nepočítá, protože není kadet. Tím
pádem je třetí kupodivu... kdo bys řekl? – No'omi Gabaj. Kterou by Ruth klidně nechala šlapat po
vlastních zádech, obrazně řečeno, přestože ji  v jednu chvíli seřvala tak, že by od ní hladový pes
kůrku nevzal. Na druhou stranu... Gabaj se jako jediná z běhu úředníků odvážila slanit z helikoptéry.
To bych nečekal. Sjela vstoje na hrazdě ze sto padesáti metrů jakoby nic. Absolutně bez problémů.
Trpí sice chorobným strachem z výbuchů, ale výšek se rozhodně nebojí. – Dám jí to do záznamu."

"Dej. – Říkáš, že skončila třetí, když ovšem vypustíme Ruth a oba kluky z 217, byla de facto první.
To mě mile překvapila, neměl jsem ji za... příliš schopnou. V základní službě se nijak neprojevila. Až
teď."

"Mě taky překvapila, mluvili jsme o ní s Guttmanem jako o buchtě. Ruth ji sice celou dobu táhla,
ale celkově na tom není špatně; jízda autem, běh, plavání, vše okay... A střelba? Udělala vleže proti
světlu dva zásahy, což je dobré. Sedm ze zbylých čtyřiadvaceti  úředníků popadlo na pontonu buď
prázdnou  zbraň,  nebo  si  nabili  prázdným  zásobníkem.  Jeden  nešťastník  pistoli  dokonce  utopil.
Musel doplavat zpátky pro jinou, a ztratil tak spoustu času."

Segev se zamyslel. "Kolem a kolem vzato, Gabaj je čerstvá absolventka základní služby, takže...
oproti úředníkům by na tom měla být s kondicí mnohem líp."

"Souhlasím. Zkrátka... Gabaj je třetí, respektive první. Což jí taky napíšu do papírů, jen co s ní
udělám pohovor."

"Správně," kývl hlavou Segev. "Ale o pomoci Singer se prosím nezmiňuj. Když tak pozitivně v
anonymním stylu... že si Gabaj... umí získat podporu zkušenějších kolegů."

Avi Tovot se pousmál. "Ovšem, Segeve, rozuměl jsem, o našem hostovi nepadne v záznamu ani
slovo."

"Díky."

ústředí Mosadu, o hodinu později

Asistent Ziv Basat vstoupil do kanceláře ředitele. "Pane, dostal jsem jistou informaci, která k nám
přišla  ze  zdroje  přes  několik  lidí.  Nedá  se  tudíž  ověřit  ani  částečně  bez  rizika,  že  vzbudíme
pozornost."

"Souvisí to s Němkou? Ven s tím, oč se jedná?" zeptal se Asaf Koren netrpělivě.



"Souvisí,  pane. Jistý strážný se měl zmínit... přes svého kolegu a dalšího strážného, který má
přítelkyni na jednom našem odlehlém pracovišti, že... no... oddíl Bajonet sem do města před pár
dny  údajně dopravil kohosi z Evropy. Někdo ho tu snad vyslýchal. Strážný měl zaslechnout křik v
německém  dialektu.  Toho  neznámého  možná  nakonec...  otrávili,  kdosi  z  nejvyšších  pracovníků
Úřadu sháněl  přes  náš  technický  odbor  podezřelé  chemikálie.  Celá  historka  se  zdá  poněkud
zmatená, ovšem s přihlédnutím k faktu, že ona Němka mluvila v akademii o znalosti jedů..." Ziv
Basat pokrčil rameny a odmlčel se. "Osobně nevím, co si s tou informací počít."

Ředitel Koren chvíli napjatě seděl. Pak vyskočil ze židle. S pohledem upřeným na služební telefon
se  oběma  rukama  opřel  o  stolní  desku.  "Co  je  moc,  je  moc!!!  Tohle  přehnali!!  Tím  překročili
únosnou mez!!"

"Pokládáte onu informaci za fakt, pane řediteli?"
"Ovšemže, Basate, všechno do sebe zapadá, vy to snad nevidíte?! Takovou věc přece nemůžeme

ignorovat! Vždyť si  ta partikulární skupina dělá co chce! Oni úplně přehlížejí  služební pravidla!"
Koren zvedl sluchátko telefonu. "Spojte mi Segeva, rychle! – – Jakou práci že má??!! – – To je mi
jedno!!  Ať  jde šéf  koordinace ihned k  telefonu,  nebo k vám pošlu svou ochranku,  aby  ho sem
přivedli!!  –  –  Jistě,  jistě,  počkám,  ovšem!"  Zakryl  rukou  sluchátko  a  zlostně  pohlédl  na  svého
asistenta. "On nemá čas, víte? Pracuje! – Já mu tu práci osladím!!" Přiložil sluchátko k uchu. "Tady
Koren,  generále Segeve.  Jsem rád,  že  jste  se laskavě obtěžoval,"  ztišil  hlas a následně se opět
rozkřičel. "Jste si vědom důsledků svého počínání??!! – – O  čem to mluvím??!! – O tom, že jste
nechal unést cizince, mučit ho, a nakonec otrávit!! Chápete, co to znamená?! – Ano?! – Tlachy a
pomluvy říkáte?! – Já to vidím jinak, generále! Jestli ta věc praskne, nepočítejte s tím, že vás mine
trest! Mě sice zřejmě odvolají, ale vy, vy se budete zodpovídat před soudem! Nikdo vás nepodrží,
dostanete dvacet let natvrdo! Přinejmenším! – – Pořád nevíte, o čem je řeč?! – Ale víte! Vy jste mě
podvedli!  Vy,  Tav  i  Gadi!!  Je  vám  dobře  známo,  že  jsem  proti  násilným  akcím  v  zahraničí,
nesouhlasím s nimi, nemluvě o riziku diplomatických konfliktů spolu s ostudou na mezinárodním
poli!  Můžete mně laskavě sdělit,  jak celou věc vysvětlím předsedovi  vlády??!!  – Zřejmě jste  se
rozhodli ignorovat pravidla, nebo mě chcete zlikvidovat prostřednictvím aféry hned po nástupu do
funkce. Pokud si ovšem namlouváte, že povýšíte na mé místo, generále Segeve, jste zcela mimo
obraz! Vy a ostatní spiklenci to tvrdě odskáčete, za to vám ručím!! – Kde je tělo toho člověka??!!
Jestli  se najde... Co??!!  – Nikdo že nezemřel?  – A jak to k ďasu víte, když jsou to podle vás jen
tlachy?! – – Ne, ne, ne, a ne, řekl jsem!!! Vy – mě teď poslouchejte!!! – Obešli jste mě, tahali za nos,
spískali za mými zády komplot, nasadili mi do akademie Němku, kvůli které mám neustálé tahanice
s ministerstvem spravedlnosti! Musel jsem vás sáhodlouze prosit, abyste mně o ní informovali! –
Hodlal  jsem vaši  svévoli  přese všechno tolerovat  a nechat  Mivca Dantes být,  přestože o ní  nic
nevím, ale teď, co mi řekli, že jste spáchali násilí mimo náš region, bude všechno jinak: Poslouchejte
dobře: návštěva oddílu Bajonet na vojenské základně Atlit se ruší. Likvidaci zrádce provede namísto
nich zítra v deset nula nula na můj osobní příkaz vaše vlastenecká Němka, co obdivuje židovskou
brigádu s Tavorem v čele, Němka, co neprahne po penězích, ale miluje růžové vacheronky v ceně
sto osmdesáti tisíc!! – – Že nevíte, co to je?! To mě prosím nezajímá! – Osobně mi ručíte za to, že
bude příkaz splněn! Pakliže ne, nechám vaši Němku coby nespolehlivou, podezřelou osobu – ihned
– vyhostit ze země, a vy, vy se neprodleně vrátíte zpět do koordinace Cometu! – – Chajma Gadiho
sesadím z  ředitelské židle  rovněž,  na to  můžete vzít  jed!!  –  Nemusím zdůrazňovat,  že  Operaci
Dantes veřejně zakážu! Veřejně!! A to už obejít nepůjde!!  – Pochopil jste mě, generále Segeve?!
Ano?! No dobře. Zítra v deset patnáct očekávám hlášení o splněném úkolu, tak se snažte!" Koren
praštil se sluchátkem. S námahou vydechl. "Tomuhle jsem se chtěl vyhnout, Basate, ale cožpak to
jde...? Jako šéf Cometu, jsem podobné potíže nikdy neměl..."

"Jistě, pane řediteli... A instrukce pro mě?" otázal se asistent stísněným hlasem.
"Ihned se dozvíte. O zrušení návštěvy Bajonetu na základně Atlit jsem už mluvil. To bylo zaprvé. A

zadruhé: rezervaci letenky pro Němku nerušte, jen přesuňte na zítra. Pro případ potřeby."



"Už byla... emm... zrušena, pane."
"Tak ji prostě znovu zabookujte!"
"Rozumím." Basat položil desky na dokumenty na svá kolena, odkud spadly na zem. Vsedě se pro

ně shýbl. "Pardon. – Pane řediteli... ten zrádce na Hradě–"
Koren ho gestem ruky zarazil. "Říkejte, prosím, na základně Atlit, nebo v Château Pèlerin, ať to

nevypadá, že bojujeme o Itter."
"Jak si přejete. Chci zdůraznit, že bude dobré, když onen zrádce zmizí z Atlitu dřív, než o něm

něco prosákne ven. Nebo ho budeme muset předat soudu a... vyjde z toho s pár lety vězení, jak už
to bývá. – Vy tedy chcete, aby to udělala... Němka?"

"Přesně tak, Basate."
"A když odmítne? Nebo to prostě... nedokáže?"
"Pak ji posadíme do letadla a pošleme pryč. Už nikdy víc ji tu nechci vidět. Její spis se uzavře a

jakoby neexistovala."
"Chápu, ovšem... nebude jí škoda? Podle všeho má skvělé schopnosti."
Koren těžce přikývl. "Bude jí škoda, vím to, hodí se pro naši práci víc než kdokoliv jiný, jenže pro

Úřad musíme umět přinášet oběti. V nejhorším případě obětovat i sami sebe, Basate, od toho tu
jsme."

"Samozřejmě, pane řediteli."
"Naopak; bude-li natolik loajální, že se postaví na naší stranu tím, že můj úkol splní, má u nás i

jako  Němka  perspektivu  otevřenou...  pro  cokoliv.  V  prvé  řadě  se  budu  pozitivně  angažovat  v
Operaci Dantes."

"Asi je to správné rozhodnutí, pane řediteli. Kvůli té jistotě, jak jste prve říkal  – Mám někoho
dalšího vaším jménem zpravit?"

Asaf Koren radikálně přikývl. "Kontaktujte osobně ředitele Midraše Tovota, ať Němku na Atlit
doprovodí.  Když  už  mu ji  dali  na  starost,  ať  si  to  vychutná.  Projednejte  s  ním všechny detaily
případu.  Abych  nezapomněl:  pošlete  dva  vozy  s  našimi  lidmi.  Zítra  budou  Tovota  s  Němkou
sledovat. Část mužů ať je na Atlitu už dnes večer. Chci mít situaci plně pod kontrolou. Informace o
vývoji nechť podávají neprodleně. A zítra – pokud Němka selže, prohlašte ji za nežádoucí a pryč s
ní!"

"Jak si přejete, pane řediteli, vykonám." Basat vstal. "Mohu odejít?"
"Můžete.  – Ještě moment." Asaf Koren popošel pár kroků vpřed. Lehce povytáhl rukáv svého

saka. "Na kolik dolarů myslíte, že přišly tyhle hodinky?"
Oslovený pokrčil rameny. "Tyhle zvláštní? Hmm... tak tisíc? Patnáct set? Netuším, pane řediteli."
Asaf Koren rezignovaně přikývl. "Na tom nesejde, jen jsem chtěl znát váš názor. Teď už běžte a

pokračujte v práci."
Ziv Basat opustil kancelář, aniž by se dozvěděl skutečnou cenu ředitelových hodinek.

výcviková akademie Mosadu, budova

Diskutuju v společenské místnosti s No'omi o její základní vojenské službě,  při čemž jsme obě
samý úsměv. Většinou to končí v posteli, když se na sebe dvě takhle sladce smějí. Zrovna mám na
jazyku dotaz, kdo že byla ona Ilona, o níž se při fyzických prověrkách v souvislosti se svou sexuální
orientací zmínila, když se mi v náprsní kapse rozezní můj dvoučíslý služební mobil. "Ruth Singer."

"Segev. Jste sama?"



"Ne, generále, sedím v Midraši s lidma."
"Tak běžte ven, než začneme mluvit."
"Okay."
"Ven z celého areálu."
"Až na ulici, generále?"
"Ano."
Zakryju sluchátko. "Promiň, No'omi, mám hovor, musím si odskočit, počkej chvíli, jo?"
"Počkám tu na tebe," zaštěbetá a půvabně přimhouří temné oči. 

Vypochodovat ven z areálu mi chvíli trvá. Radši ani nepřemýšlím, co má generál tak důležitého
na  srdci,  že  musím být  mimo dosah  vlastních  elektronických  uší.  Kdo  ví,  snad konečně  začne
Operace Dantes...

Pár desítek metrů od vjezdu do areálu Midraše dávám mobil k uchu. "Jsem venku, generále, a
sama, nikde nikdo, můžete mluvit."

"Dobře. Poslouchejte: došlo k nejhoršímu."
Okay. – "K nejhoršímu, generále... chápu, ale proč k tomu vlastně došlo?"
"Správná otázka, Ruth. Vinu beru na sebe, vy jste udělala, co jste mohla, ovšem já– měl jsem

dnes ostrý střet s ředitelem Korenem. Donesly se mu zvěsti, vcelku zkreslené, o jistém výslechu a...
on je ze zásady proti akcím vůči cizincům ze spřátelených zemí." Odmlčí se.

"Výslech, ójé...! Tak mě přece jen pošle domů?"
"Nepošle, když splníte jeho příkaz. Tím podle něj celá naše  partikulární skupina, jak se  ředitel

Koren barvitě vyjádřil, prokáže věrnost Úřadu, čili v podstatě jemu." Opět chvíle mlčení.
"A kdybych příkaz nesplnila, co bude pak?" Kdosi se ke mně blíží, přecházím proto na druhou

stranu vstupní brány.
"Pak vás deportují, lépe řečeno vyhostí ze země. A v  Úřadu jste nadobro skončila. Taktéž vaše

žena. Mě s Roškem pošle zpět do Cometu a Gadiho chce ředitel taky potrestat. Co bude s Tovotem
není jasné, možná nic, ale čert tomu věř."

"To je situace, generále... Co mám udělat?"
Ve sluchátku zaslechnu Segevův těžký, sípavý dech. Chvíli to trvá, než promluví. "Po telefonu ne.

Vše se dozvíte od Tovota. Je u něho ředitelův asistent. Tovot vás zítra doprovodí."
"Aha." Mám se dál vyptávat? Radši ne. Na průšvih je vždycky dost času. "Dobře, generále, já

jen... nerada začínám předem prohraný boj, víte? Když mi dejme tomu přikážou doplavat na Kypr,
můžu se o to aspoň pokusit, jenže moderovat Superstar v hebrejštině, to prostě nejde. Některé věci
jsou díky jazykové bariéře nereálné."

"Tohle reálné je," ozve se tiše Segev. "Je to ve vašich silách i možnostech. Přestože se ředitel
nejspíš domnívá, že to nezvládnete. Zřejmě proto vás tímhle úkolem obdařil; chce znát, podle jeho
slov, míru vaší loajality. Pravděpodobnější je, že hodlá naší partikulární skupině udělit lekci; první a
poslední.  Důrazně  vás  proto  žádám,  abyste  udělala  vše,  co  se  po  vás  bude  chtít.  V  opačném
případě... jsme všichni vyřízeni."

To je radost! Jistě nepůjde o žádnou maličkost. – "Víceméně jsem pochopila situaci, generále, a
slibuju, že udělám všechno, aby věc... mmm... vyšla."

"Když budete úspěšná, ředitel přislíbil tolerovat Operaci Dantes. Když ne, veřejně ji zakáže."
"Ach tak... jak se zdá, třetí alternativa není, generále."
"Ne. Osud naší údajné skupiny je ve vašich rukou, Ruth. – Jsem si jistý, že by se neúspěch dotkl i

vaší... další perspektivy kadetky Gabaj."
Čím dál líp. – "Chápu, generále, svezli by se v tom všichni. – Mám se vám po té... práci ozvat?"
"Ozve se mi Tovot. V deset patnáct musím řediteli ohlásit splněný příkaz. Vy budete mít svého

dost."
Asi budu bojovat v aréně se lvy, to jednu vyčerpá. – "Rozuměla jsem, generále."



"Držím vám palce."
Pomalu  začínám mít  strach,  a  to  se  mi  nestává  často.  –  "Nasadím všechny...  mmm...  páky.

Be'ezrat Ha'Šem."*

"Todá... le'hitra'ót."**

"Le'hitra'ót, ha'aluf."***

Zavěšuju  a  s  truchlivými  pocity  se  vracím  do  akademie.  Procházím  branou  duchem  zcela
nepřítomná.  Strážní  cosi  mrmlají,  já  je  ale  neposlouchám.  Uprostřed  zahrady  potkávám  šéfa
akademie Tovota. Není právě růžolící. "Jsi jak sedma, Avi," zkonstatuju, aniž bych ho pozdravila.

"Vždyť ty taky."
"Aby ne. Volal Segev."
"Takže už víš."
"Všeobecně."
"Chceš to hned, nebo pak?"
"Až pak. Hlavu mám zamotanou už dost."
"Okay."
Vcházíme mlčky do budovy akademie, kterou právě opouští skupinka rozjařených kadetů. Na

jejich starosti  si  někdy udělám  čas...  Stojí  tu i  má oblíbenka No'omi Gabaj.  Oba si  nás pátravě
prohlíží. "Co se stalo??" zeptá se s pohledem upřeným na ředitele Tovota. Ten odpovídá zavrtěním
hlavy.

"Nic," doplňuju já, "jen máme potíže."
"Jaké?"
"Tebe se netýkají."
"No... to jsem celkem ráda!"
Avi Tovot se od nás odpojuje. Ještě před tím mě vyčítavě vyzve: "Ruth... buď prosím zítra ráno u

sebe, ano? Abych tě nemusel hledat."
"To je přece samozřejmé," kontruju nevrle.
Ukáže palcem na No'omi. "Já jen... aby ses někde nezapovídala."
Ušklíbnu se. Jasně, že mu jde o věc, jenže kapka žárlivosti v tom bude taky, a ne malá ; líbím se

mu. "Nejsem zvyklá zapovídávat se před prací," podotknu pichlavě.
"V pořádku. – Přijdu tě vzbudit v osm. V osm třicet vyrazíme."
"Dobře. Jak dlouhá bude cesta?"
"Slabou hodinu. Musíme být na místě před desátou, v žádném případě po desáté."
Nevím, proč mám zrovna teď chuť provokovat. "Chápu. Vypadnu od No'omi včas, abych tu do

osmi byla."
Jakmile spatřím křivku jeho obočí, značící zlost, ihned cynicky vysvětluju: "To byl vtip."
"A blbej!" odsekne na odchodu Tovot.

Za okamžik zaslechnu No'omin naivní dotaz: "Co mu je?"
"Co by. Stres. Taky žárlí."
"Na mě??"
"No jasně! Jede po mně. Vadí mu, že se mi líbíš ty a ne on."
"Já se ti líbím??"
"Ale no táák, No'omi, to přece víš."
"No... tuším to. Ilona koukala jako ty."
"Ilona! Zrovna jsem se na ni chtěla zeptat. Kdo to vlastně byl?"
"Ilona Zehavi? Seržantka od nás z jednotky."
"Jo ahá! Mělas s ní něco?"

*      S pomocí Boží.                                                                                                                                                 **   Díky... Nashledanou.  
*** Nashledanou, generále.



Zdá se být v rozpacích. "Trochu."
"Co znamená trochu?"
"No...  hned  po  přijímači  jeden  večer  přišla...  jestli  jako  nechci  napít  vína.  Prohlížela  si  mě

zvláštně a mluvila o fyzickým uvolnění. Že prý pomáhá zahnat stres."
"A ty?"
"Já, že si to rozmyslím, nebylo mi úplně jasný, kam míří. Brzo se zas ukázala, že se večer sejdem u

parkoviště na kraji tábora, jestli jako chci. Mm, tak jo. Přinesla čutoru s vínem a  řekla mi, že mě
nenutí, ale že jsem jí sympatická, že se... spolu můžem opřít mezi náklaďáky a..."

"A?"
"No a... vymrskat se navzájem."
Její naivní upřímnost je kouzelná. Rozesměju se na celé kolo. "Vymrskat se řekla?"
"Nó."
"A ty?"
"Co se dalo říct, vypadala dobře, já byla utahaná z pořadových, nic dalšího na práci... kývla jsem,

že to jako zkusím. Tak jsme se opřely zády o náklaďák, rozepnuly pásky u kalhot a..."
"...vymrskaly se navzájem."
Přikývne. "No. A pak to pokračovalo třikrát, pětkrát, i víckrát v týdnu. Pořád to samý. Akorát jsme

střídaly ruce."
"Neříkej? Jedna získá praxi, že?"
Pořád má lehce nachové tváře. "Jo. – Jenže já v přijímači napsala orientaci hetero, víš, a do spisu

se mi na vojně dostalo tohle. – Tovot byl naštvaný, že jsem lhala, já ale nelhala, před vojnou jsem s
holkou prostě nebyla. Jen občas s klukem."

"Chápu. A teď?"
Pokrčí rameny. "S holkou je to lepší. Mám mokrý kalhotky, už když na to myslím. Nemůžu za to, s

klukem mi to nikdy nic nedalo."
"A s Ilonou?"
"Ilona byla fajn, jenže to táhla ještě s dalšíma z jednotky, víš. Já byla dobrá jen na stojáka v

autodepu. Ani do stanu mě nikdy nevzala."
Kývnu a  pohlédnu do  jejích  smutných  očí.  "Jasný,  měla  tě  pro  obveselení.  Bavila  se  tebou.

Některý ženský jsou mrchy."
"No,  a  ještě mi  to nakonec nechala dát  velitelem do záznamu! Napsala:  pravidelně udržuje

intimní styk se ženami. Sebe ale nejmenovala!"
"Potvora, říkám ti. Ale za ten záznam se stydět nemusíš. Buď prostě tím, čím jsi, a kašli na názor

druhých. Když se to heterákům nelíbí, ať se dou bodnout."
"Já se nestydím, jen... myslím, že je to má soukromá věc."
Zatvářím se nejistě. "Ne tady v akademii. Tady je nutný, aby o tobě všechno věděli. V  Úřadu

musíš svý soukromí obětovat... vlajce. Všechno přiznat, absolutně všechno, ve vlastním zájmu."
Neradostně přikývne, a protože se mnou asi  úplně nesouhlasí,  mění téma hovoru: "Proč byl

Tovot tak vážný?"
"Přišla práce."
"Jaká?"
"Nemám páru. Ale až se vrátím... nosíš pořád ty dva culíky... upletu ti cop, jo?"
"Cop??"
"Jo, pěknej, velkej a tuhej. Pletení je pro mě velmi intimní obřad. Chceš?"
Vykulí oči. "Já nevím. Snad. Můžeš. Proč zrovna cop?"
"A proč ne? Bude ti slušet."
S přimhouřenýma očima se pousměje. "No... napadlo mě, že možná chceš... něco jinýho."
"Jo ták!" Pohladím ji letmo po tváři. "Heleď, já nejsem typ na opírání holek o náklaďák, víš? Na

to jsi mi příliš sympatická. Já beru tydle věci vážně. A navíc... možná se vůbec nevrátím."



"Proč by ses nevracela??"
"Ber to jako fakt, No'omi. Kdybych zítra náhodou nepřišla, tak... už nepřijdu."
"To zní... hrozně."
"Je to hrozný." Vlepím jí pusu na tvář. "Čau, vojáčku. Mysli na mě."

výcviková akademie Mosadu, byt, druhý den

Ráno mě probouzí datel na dveřích. Jak už to bývá, člověk, když otevře oči, je mu příjemně jen
do doby, než si uvědomí, co ho příslušný den čeká. Pak jsou příjemné pocity ty tam.

Opětovné zaklepání. Úúhhhh... mám vyskočit, nebo ne...? Nakonec si sedám. Nohy spouštím na
zem. "Jóó, dáál!" křiknu neurvale. Ospale vzhlédnu; do místnosti  vstupuje  ředitel  akademie Avi
Tovot. V rukou tác se dvěma talířky a konvicí. Mezi dveřmi zůstává stát. "Můžu?"

"No ovšem. Jsem sice nalehko, ale to přežiješ. V nejhorším mě spatříš ve spoďárech. Aspoň to
bude jedna jedna.  – Co neseš?" Jsem nahoře bez, protože tak spím, to mně ale nevadí, je mi to
šumafuk. V klidu beru ze židle vojenské triko, aniž bych se odvracela. Netrpím studem před chlapy.
Jsou mi ukradený.

Návštěvník kouká decentně stranou, anebo to umně předstírá. "Jídlo pro tebe. Chci se omluvit za
včerejšek, nebyl jsem nejlíp naladěný."

Mávnu rukou. "Nech to být, Avi, já tě chápu; nasadili ti sem čůzu, s kerou máš furt potíže, spát
se s ní nedá, protože je lesba, nic ti o ní neřekli... Kdo by se radoval. Já včera taky buznila. Myslím
kecy, že budu s No'omi přes noc a tak. Nebylo to vůči tobě fér, sorry, někdy se chovám... trapně."

Pousměje se. "To každý z nás, zapomeňme na to." Položí na stůl oba talířky. "Vyber si, co chceš,
koblihu, nebo smažená vejce?"

"Jsem džentlmen, řekla by Greta Garbo, vyber si první ty."
Zavrtí hlavou. "Nene, já už jedl."
"Aha. V tom pádě si vezmu obé, mohu?"
"Ovšem, džentlmene. Přeju dobrou chuť."
"Díky." Pouštím se do jídla s takovým elánem, až mi drobky z koblihy padají na nahá stehna.

Volnou rukou je scvrnkávám na zem.
"Kde máš uniformu?" otáže se návštěvník. "Sundám ti kapitánský frčky. Oba musíme jet bez

hodností."
"Chápu.  –  Je  ve  skříni,"  ukážu  palcem  přes  rameno.  Pomalu  dojídám  koblihu.  Beru  si  k  ní

míchaná vejce. Zvláštní směska, ale chutná mi. "Kde mám čekat, Avi? Venku před branou?"
Zavrtí hlavou. "Tady před domem přesně v půl osmé."
"Okay... Dík za snídani."
"Rádo se stalo."
"Co s talířkama?"
"Vrať je do jídelny. Nebo je tu nech, odneseme je pak."
Sleduju ho, jak odchází; je nesvůj. Jindy bývá optimistický. Od včerejška není. Co se z téhle práce

vyklube??  Co máme pro  vrchního  šéfa  udělat?  Určitě  něco  ohromně  příjemnýho.  Ne,  nejsem
nervózní, jen mě setrvale ovládá tupý pocit. Takové podivné tušení věcí zlých.

Osprchuju se, vypucuju zoubky a obléknu si uniformu bez výložek. Do levé náprsní kapsy putují
cigára s koksákem, do pravé služební mobil se dvěma předprogramovanými čísly. Pak se vybatolím z
Midraše,  abych si  venku před vchodem zapálila.  Nobleska mi  chutná;  ostatně,  pod širákem mi



tabák dycky šmakoval, v uzavřeném prostoru sotvakdy. Už celou věčnost nekouřím. Ve dvaceti jsem
přestala pít... kouřit o rok později. A teď, po deseti letech, sem ze vší tý nejistoty znovu začala. No
co... tak si ňákej ten krabičkorok připočtu. Doufám, že zas zvládnu přestat, nerada bych dostala
chronickou vobstrukci. Měl ji jeden můj kolega ve VIÚ, hodností nadporučík. Než mu sehnali nový
plíce, natáh brka.

Těsně před půl osmou přihrká před vchod do budovy starý vojenský vůz. Multiúčelový, prostorný
teréňák humwee. Jako profesionální voják tenhle typ dobře znám. A to nejen ze školení.

Usedám vedle řidiče. Pomalu začínám být zvědavá na cíl cesty. Když mi pak doklepne, že můj
průvodce má dnes u pasu nezvykle velkou zbraň, začne mě nepříjemně mrazit. Tak se holt na tu
bouchačku zeptám. "Dnes máš jiný kolt, pistolníku."

Krátce přikývne. "Jsi všímavá, neušlo ti to."
"Jak by mohlo. Magnum, nebo padesát?"
"To druhé."
"Hm... takže ráže akční expres... jedem lovit brontosaury?"
"Žádný lov," posteskne si muž za volantem při vyjíždění z brány akademie, "bohužel."
Zaklepu kloubem na palubku. "Okay, dobře, kam teda míříme?"
"Na Hrad."
"Na Hrad?! Nuóóó.... to je pěkná dálka až k Haifě!"
"Znáš to??"
"Aby ne, zřícenina pevnosti Atlit. Založena Templáři kolem roku... co já vim. Tisíc dvě stě? Dřív

pobrala mraky Křižáků, dnes poblíž sídlí nevelký maríní komando Šajetet šloš esre, čili Flotila 13."
"None?! Co ty všechno nevysypeš z rukávu..."

Abychom se dostali do příslušného směru, musíme udělat oblouk kolem akademie, lépe řečeno
kolem uříznutého pahorku, na němž stojí. Takže po výjezdu zatáčíme vlevo, pak znovu vlevo, přes
kruháč  objedeme vingl  šestice  hotelů,  abychom se konečně ocitli  na  dálnici  směřující  k  Haifě.
Středozemní moře máme po levé ruce. Vidět samosebou není.

Ohlédnu se na šoféra. "Mám v rukávu i další věci; třeba to, že na Atlitu mají podzemní cely jako
konzervy; udělaný ze zahrabanejch nákladovejch kontejnerů."

Zvedne obočí a zatváří se překvapeně. "Odkud tohle víš?? Tys tam už byla, Ruth??"
"Já ne, Avi, jen někdo, koho dobře znám." Otočím se dozadu a ukážu palcem. "Koukni na vocasa!

Jak si někdo může vzít na sledovačku bílej pekáč!"
"Myslíš ten ford?"
"Jo, úplně mě škrábe na zádech, jako po nás de. Pche, ta barva! Jak pěst na voko! Byl zašitej u

Midraše, frajer, vyjel chvíli po nás, hned jaks zahnul vlevo, a teď se drží pár aut za náma. Má na
předním skle naštorc přilepenou nálepku. Taky pěkně nápadný."

"Jo?"
"Hm. Až bude blíž, vomrkni to. – Heleď, Avi, nevydusíme ho?"
"Jak to myslíš?"
"Setřást ho. Zmizet mu. Frnknout."
Zavrtí hlavou. "Já bych to nedělal. Budou to lidi vrchního šéfa."
"Ředitele Korena?? Myslíš?"
"Vím to. Byl za mnou jeho asistent Basat. Řekl, že za námi někoho posílá. Pro kontrolu."
"Co chtěj kontrolovat??"
"To už mi neřekl."
"Jo tak, maj mě zhaftnout, že jo?"
Přikývne. "Asi. Když se práce nezdaří."



Výpadovka 2, zvaná Kviš Ha'Chof, neboli Pobřežní silnice, má zpočátku tři pruhy v každém směru,
vypadá jako nová a ničím se neliší od komunikací v Evropské Unii. Snad jen návěštími, popsanými
tuzemskými fonty. Krajina ani zástavba není vzhledem k rovnému terénu a porostu kolem příliš
vidět. Místy terén zakrývají i protihlukové stěny. Sem tam se objeví dům. Jsou tu také jehličnany,
připomínající túje a smrky. Jednu chvíli spatřím průrvou v listnatém porostu rozestavěné sídliště.
Všechny domy jsou podobně bílé. Velmi oblíbená barva místních stavařů. 

Nahoře nad vozovkou se míhá zelená návěst s nápisem Haifa. Šipky u cílového jména na rozdíl
od  Unie  nesměřují  vzhůru  do  oblak,  nýbrž  dolů  do  asfaltu.  Na  některých  místech  jsou  podél
vozovky čerstvě vykopané příkopy. Nač, netuším. Snad kvůli stavbě dalších protihlukových bariér?
Mohla bych se zeptat Aviho, ale neudělám to.  Řídí a setrvale mlčí. Koneckonců... ani  mně není
bůhvíjak do hovoru. Zapaluju dvě cigára, jedno si ponechám, filtr druhého otřu o rukáv, aby se Avi
neekloval, a zastrčím mu ho mezi rty. Poděkuje přikývnutím.

Občas  se  ohlédnu dozadu na bílého forda.  Sedí  za námi.  "Měli  by  si  v  akademii  zopáknout
základy nenápadnýho sledování."

Pustí na okamžik volant a mávne rukou. "Nech je plavat, Ruth."
"Okay."

V některých místech lemují krajnici vozovky řady vzrostlých palem. Ty vyšší vypadají zdálky jak
špendlíky s velkými hlavičkami. Pokud větve jejich korun míří vzhůru, připomínají šipky do obřích
foukaček.

Asi po pěti kilometrech jízdy se u dálnice vynoří velký žlutočervený objekt s dlouhým názvem.
"Že by pumpa?" zeptám se. "Nebo  čína?  Bet ha'něco ha'mukori... zní to asijsky, nestihla jsem to
přečíst."

"Bet – ha'pankejk – ha – mekori," ozve se důrazně od volantu.
"Mekori??  Uff...  Ahá,  už  to  chápu,  tenhle  bajit  –  barák  –  je  prodejna pancake,  smaženejch

placek!"
"Tradičních vaječných omelet."
"Jasně. Většinou říkám amolet, jde to líp z pusy. Jo, a... mekori... znamená tradiční?"
"Ano."
"To si  napoprvý  určitě  nezapamatuju,  ale  i  tak  díky."  Neodpoví,  asi  mu vážně není  do  řeči,

nebudu ho dál rušit.

Mlčíme další půlhodinu. Náhle začne provoz před námi houstnout. Teprve teď si všímám, že se
počet pruhů snížil ze šesti na čtyři, ani nevím kde. Auta se hňácají pořád víc a za minutu už jedeme
krokem. Docouráme se k dálničnímu sjezdu s návěštím  Zichron.  Teď už to nejede skoro vůbec.
Někde vpředu musí být dopravní nehoda. "Jsme v kélu," zhodnotím situaci.

"Ani ne, máme časovou rezervu," říká bez Avi nadšení, "objedeme to. Trasa se trochu protáhne.
Sleduj bílý ford." 

Odbočíme vpravo na komunikaci 70, na níž se spolu s námi hrne fůra dalších netrpělivců. "Je
porád za náma."

"Hm," ozve se lakonicky vedle mě.
Všímám si zvláštních sloupů elektrického vedení, některé z nich ty evropské příliš nepřipomínají.

Jsou na nich nejen trafa, ale i velké mechanické spínače. V zástavbě, kterou míjíme, stojí prostá
stavení, z nichž vyčnívají malé prostory, kterým se říká suky, česky přístřešky nebo stany. Na svátek
Sukot je  věřící  povinen,  pokud  chce  splnit  příslušnou  micvu  –  přikázání –  alespoň  jednou  do
takového přístřešku usednout. Někteří v něm stráví dokonce celých sedm dní, po které příslušný
svátek trvá. Jako Evropanka bych tohle přirozeně nevěděla, nebýt mé ženy. Při předešlé návštěvě
Avivu, jsem se pozastavila nad podivně obezděnými balkóny některých činžovních domů. "To jsou



přece suky," řekla má žena, jako by se nechumelilo.

V jízdě pokračujeme po sedmdesátce, která je užší než dálnice 2 a má v tomhle místě víceméně
pusté,  písčité  okolí,  prorostlé  nevýraznou  keříkovou  zelení.  Krajnice  občas  lemují  řady  uměle
vysazených tújí. Zelená návěstní tabule k místu Atlit jeví trojjazyčnost; shora dolů: ivrit, arab, eng. 

Přes překvapivě rozlehlou světelnou křižovatku zamíříme vlevo. Nyní jsme na čísle 4. Směrové
tabule mají podobu velkých šipek, jsou proměnu bílé, psané opět ve třech jazycích. 

Ze čtyřky se spolu s našimi pronásledovateli dostáváme na úzkou komunikaci 726. Vpravo, na
dalším křížení,  spatřím ukazatel  Bet  sohar  Carmel – Carmel  Prison.  Fajn  místo  pro  basu.  V  té
souvislosti  mi  přijde komické,  že kraje vozovky mají  černobílé  pruhování,  připomínající  klasický
trestanecký mundúr. 

Míjíme zastávku autobusu. Sloupek označníku vypadá dočista jako žlutá kovová vlajka. Opírá se o
ni voják ve světlé uniformě pískové barvy. Nejsem schopna odlišit, zda jde o obyčejného vojáka
nebo o bachaře z nedaleké věznice.

Asfaltová  komunikace  náhle  končí.  Sjíždíme  z  cesty,  abychom  nějakou  chvíli  pokračovali  dál
terénem. Ostatně, naše mnohoúčelové humwee to nemůže rozhodit. Ford za námi, jak si všímám,
také ne.

Pár desítek metrů od nás se vinou koleje a kus za nimi leží cosi, co připomíná mokřinu. V dálce
proti nám se vyhoupne  Château Pèlerin, zřícenina  pevnosti Atlit,  stojící  na výběžku velmi blízko
blankytně modrého moře. Není nepodobná polorozpadlému hradu z písku.

Ještě chvíli nás vede úzká neasfaltovaná cesta a konečně stojíme u brány z ostnatého drátu.
Sloupky plotu jsou úzké, nahoře rozevřené do tvaru velkého písmene ypsilon. Za branou, zhruba
sto metrů vpravo, stojí  řada nízkých objektů, které by snad mohly patřit elitní námořní jednotce
Flotila 13. Někde by tu měly mít i lodě, jenže já žádné nevidím. Vojenské pásmo se pravděpodobně
táhne podél pobřeží až bůhví kam. Někde ty lodě musí být. Nebo ne?

Ohlédnu se. Bílý ford za námi už není vidět; chlapci asi vzali větší rezervu, aby se s námi nestřetli.
Avi  ukazuje k plotu. "Tohle je hlídka prvního sektoru, Ruth, budou ještě dvě. Do posledního

sektoru musíme pěšky." Otvírá okénko vozu poté, co z náprsní kapsy vyčaroval průkaz. Brána se
následně otevírá, při čemž si dobře povšimnu zvláštních zkoumavých pohledů vojáků ve stráži. V
jejich očích lze spatřit stopu nejistoty. Proč??

"Co tak vejraj?" zeptám se podezíravě řidiče. "Speciálové, supermani, ramba, a tvářej se, jako by
viděli  čerta."  Mé podezření  opět  zahlodá.  Pořád ještě si  namlouvám, že  půjde o nějakou další
zkoušku. Vím, že nejspíš ne, ale – jak se  říká – naděje umírá poslední. "Hele, Avi, půjč mi tvou
legitku, jo? Prosím."

Přibrzdí a sáhne pro ni.
"Díky." Průkaz je posetý hebrejštinou. Jediné, čemu rozumím, je akro cahal – ''לצה  – armáda –

zbytek nemám chuť luštit, beztak bych to bez translátoru nesvedla. "Co tam stojí?"
"Komise z obrany, hygienická kontrola."
"Pfff, kvůli hygienikům by nečuměli tak, jak čuměli, nejsem přece blbá."
"Nejsi. Asi se na základně rozkřiklo, že... čekají dva lidi z oddílu Kidon. Tyhle věci se neutají. Je to

tajné, ale i tak to všichni vědí."
"Bajonet by přece měl dělat jen v cizině! Fakt jsme tu místo nich??"
Zastrčí průkaz zpět do uniformy. "Bohužel. Ředitel Koren je z toho odvolal a dal to nám."
"Proto byl Segev tak frustrovanej..."
Úzká cesta přechází v ještě užší pěšinu, všude kolem písek, křupe nám pod koly, tu a tam se

ukážou  oschlé  keříky,  jinak  nic.  A  slunce  svítí  jak  zblázněný.  Prostě  bílá  hůl.  Nosím  zrcadlový
antiúvéčka,  ale  teď  bych  potřebovala  o  dvě  třídy  tmavší.  "Co  teda  bude?"  zeptám  se  raději
nepřímo.

Avi na okamžik zastaví. Zadívá se do prázdna. "Chytli zrádce, špióna, důstojníka, agenta Úřadu.



Na základně všechno ofotil, popsal systémy a elektronickou cestou odeslal neznámo kam. Na jeho
konto v cizině přišly postupně dva miliony šékelů. Jeho činnost se nepodařilo včas zastavit, i když se
o ní vědělo. Nedostali z něho ani to, pro koho dělal."

Ušklíbnu se. "Fajn.  – A co my s tím?" Přejedu si ukazovákem krk zprava doleva. "Proto sebou
neseš dezerta ráže pade?"

"Ten je pro tebe. Pokud bys nechtěla... tak..." Pokrčí rameny a udělá významnou pauzu.
"To vím. Segev se včera vyjádřil jasně: hop, nebo trop." Cože mi to říkal před nedávnem Roško?

Nebude se ti to líbit... Připrav se na nehezké věci... Jo, byla jsem připravená, ale na tohle ne, tohle je
fakticky moc. Opětovat střelbu s tím nemám problém, ale někoho jen tak odpravit...

Můj kolega na mě ustaraně pohlédne. "Zrádce oficiálně zahyne při výkonu služby někde na moři.
To se u námořníků stává; muž přes palubu. Jeho tělo se nikdy nenajde."

Ééch, daróógy... asi jsem podcenila místní válečné poměry. Pořád jsem duševně jaksi v Unii, kde
je všechno pouhé cvičení. Jenže, tady to funguje... naostro, ne jenom jako...

Pomalu jízdou se doplížíme k druhému sektoru. Na bráně opět průkaz, opět nejisté, zkoumavé
pohledy vojáků. Tenhle sektor bude o dost menší nežli předešlý. Jsou na něm malé baráčky, možná
skladiště, možná depa. Vedle vjezdu do centra vidím nevelký vymýcený plac. Zaparkujeme na něm.
Stojí tu jediné auto; černé audi, nikdo v něm není.

K bráně jdeme tentokrát po svých. Vnímám sluneční svit, provázený vůní nedalekého moře.
Na první pohled se zdá, že v posledním sektoru, ležícím v samotném středu základny, není krom

písku vůbec nic. Zdání klame; pár desítek metrů od ostnáče vyrůstají ze země dva malé písčité valy,
opatřené dveřmi. Těmi se zřejmě vchází do podzemí, kde se pravděpodobně nacházejí ony kovové
cely, vytvořené z nákladních kontejnerů. V jedné z nich byla před necelými dvěma lety zavřená i má
žena. Tenkrát při našem galaktickém průseru, při krachu Operace Delila. Co šlo z téhle kauzy říct,
bylo už kdesi stručně řečeno.

Poté,  co nás  vpustí  do  posledního sektoru,  jediný  voják,  co zde  hlídá,  promluví  pár  vět  do
radiostanice. Následně nám cosi vysvětluje. Můj společník přikývne a totéž udělám i já, přestože
jsem nerozuměla ani ň. "Čekáme na zástupce velitele, Ruth," překládá mi koutkem úst Avi, jen co
poodejdeme stranou. 

Hodnost zástupce velitele ukazuje dle třech zlatých listů na výložkách na plukovníka. Je mu k
padesáti, štíhlý, fyzicky zdatný, lidově řečeno těžká váha. Jeho bagančata se boří hluboko do písku,
když si zkracuje cestu chůzí mimo pěšinu. Přátelsky a velice neokázale se s námi pozdraví. Krátce
říká cosi, čemu nerozumím. Předstírám samosebou opak.

Plukovník nás odvádí k jednomu ze dvou vchodů do podzemí. Otvírá železné dveře, ukazuje na
schůdky dolů a opět krátce mluví. Pak udělá čelem vzad a odchází. 

Délku kovových schůdků odhaduju na pět šest metrů. Člověk se musí  pořádně přikrčit, aby po
nich sešel. Nevelkou prostoru dole ozařuje jediná zaprášená zářivka, visící z kovového stropu. Stěny
i  podlaha jsou pocákány bílou barvou. Nahoře na stropě v  rohu lze spatřit  malý  otvor,  zřejmě
sloužící k větrání. Na druhém konci kontejneru dřepí na nizoučké trojnožce voják. Na kolenou má
pušku M4. Vstává, aby odemkl další kovové dveře, které následně se zavrzáním pootevře. Svižným
krokem vybíhá schůdky a mizí venku.

Tak. Stojíme jako dva kolíci v podzemní železné piksle a koukáme po sobě. Přemýšlím, co se to
vlastně událo, kde jsem se tu vzala, není něco špatně?? Pocity, co mám, jsou velmi nepříjemné.
Když si ale uvědomím, za jakých okolností tu onehdy drželi mou ženu... "Měli bysme mrknout...
tam..." navrhnu stísněným hlasem.

Můj průvodce beze slov přikývne.



Nahlédneme dveřmi do druhého kontejneru. Vypadá mnohem menší, což bude jen iluze. Na
stropě visí slabá žárovka, vyzařující mihotavé žluté světlo. Zřejmě tu chybí větrání, protože vzduch
se  téměř  nedá  dýchat.  Zbylá  scenérie  je  skoro  k  neuvěření;  dva  metry  od  nás  sedí  postava
zafixovaná k masivní židli. Přes horní půlku těla má natažený šedý pytel z hrubé látky. Půl metru za
ní zabírá celý profil  kontejneru stěna pohlcující střely. Je ze světlého materiálu s nepravidelným
povrchem, připomínajícím vylitý zaschlý latex.

Modlím se, aby se postava nehnula či neozvala. Až a jen do té doby si mohu namlouvat, že jde o
fake.

Vracíme se do prvního kontejneru. Přivírám kovové dveře. Jsem úplně mimo. Pohlédnu roztržitě
na své zápěstí. "En li... ša'on... jad... ejzo ša'a... atá...?"* vykoktám zmateně.

Avi mi strčí před obličej zápěstí, na němž má hodinky Seiko.  "9:56."
"Ah... dík. Musíme... počkáme... až... padne celá. Řekli v deset... to znamená po desátý. Jinak...

by mohli... něco... nebo... třeba tu mají kameru a–"
"Dobře, počkáme." Avi vytahuje z pouzdra obří Desert Eagle. V jeho ruce se objevuje i náboj ráže

padesát. "Nabiješ si? Nebo mám já?"
"Udělám  to.  Dezerta  jsem  dostala  jako  svatební  dar."  Vyhazuju  zásobník.  Pistoli  si  zastrčím

vpředu za pásek; ta zbraň váží dvě kila, táhne mi gatě dolů. Namáčknu náboj do zásobníku. "Kulka
je dutá, Avi, bude trhat jak svině..." Vrazím zásobník do pistole a celou plochou dlaně natáhnu
závěr. Jde to těžko. Mechanizmus temně zacvakne. Vydá mnohem hlubší zvuk než ten, co slýchám
u závěru devítky. Náboj je tedy v hlavni... Posunu pojistku do polohy zajištěno. 

"Střílí se do středu čela, Ruth, mezi oči, kolmo na svislou osu. Hlava má být v rovině."
"Super, Avi..."
Zašmátrá v kapse kalhot. "Špunty do uší."
"Díky... Kolik zbývá...?"
"Dvě minuty."
Dýchám zhluboka, abych se uklidnila, ale moc mi to nepomáhá. Vlastně vůbec. Můj společník si

rovněž bere špunty.  Jsem nervózní jak nikdy v životě. Tak nejistota!  Je to živý chlap,  nebo jen
figura?? Zastavte někdo krucinál čas!!!

"Deset," ozve se konečně vedle mě.
Dobrý  Bože,  už  to  padlo...!  Nacpu  si  do  uší  podlouhlá  plastová  pouzdra,  naplněná  nejspíš

měkkým voskem. Otvírám dokořán kovové dveře. Na chvíli se otáčím. "Dívej se, Avi, prosím, jo? Ať
můžeš dosvědčit, že jsem to udělala."

"V pořádku."

S odjištěnou zbraní vstupuju dovnitř. Brní mě ruce, mám příšerný strach, že to není jen zkouška,
nýbrž realita. Můj společník zůstává přikrčený mezi dveřmi. Přistupuju k sedící postavě. Tu hlavu
musím nějak srovnat, visí na bok... Ale jak, aniž bych na ni šáhla???!!!

"Pozor, neustřel si vlastní ruku," zaslechnu z dálky.
"Johanko... co ty tady..."
"Nezdržuj! Vem ho levačkou za tvář!"
"Hned..."
Přizvednu hlavu zpředu levou rukou. Teď se to slabě pohnulo! Teď se to doprdele pohnulo!!!

Žádný fake!!! – Sakra!!!
Nesmím moc váhat, ani přemýšlet co na to Bůh, nebo to neudělám. Přitisknu hlaveň nad místo,

kde tuším kořen nosu a zmáčknu spoušť. Kontejnerem zaduní hromová rána, při níž mi zaplandají
nohavice uniformy. Tlakovou vlnu zaznamenávám i na obličeji. Hlava z mé ruky odletí vzad jako
katapultovaná. Tak silný ráz tomu člověku nejspíš zlomil krk. Pohlcovací stěnu ohodí sprcha rudých
splašků o průměru čtvrt metru. Vzduch páchne po prachu a krvi. 

* Nemám... náramkový... hodinky... kolik je teď... hodin...?



Chce se mi blít, srdce bije o závod, cítím, jak se mi odkrvuje obličej. Nacpu se přes Aviho ven do
prvního kontejneru, kde se opřu o stěnu. Chladí mě do zad. "Prosím...  řekni pak vojákovi... ať to
hned vemou... hadicí... jinak... jak to zaschne... nepude to dolu... ani horkou párou..." Sama nevím,
proč tohle říkám. – Ukážu palcem za záda: "Avodá chará...!!"*

Přikývne. "Ech at?"** zeptá se mě s citem.
Hlasitě vzdychnu.  "Lo mašú..."*** Sklapnu závěr,  vypustím kohout,  zbraň si  strčím vpředu za

pásek. Snad mi nestáhne gatě...
Chápavě přikývne. "Pojď, půjdeme ven, musím zavolat Segeva." Poplácá mě po rameni. "Držela

ses, kapitáne, respekt."
"Ah... díky... byla to týmová práce..." Zapaluju dvě noblesky. Jednu z nich podávám třaslavou

levačkou mému průvodci. "Na..."
 
Venku, jen co se vyškrábeme na povrch zemský, si ze všeho nejdřív beru sluneční brýle. Lámu do

sebe žváro a pořád si uplivávám. Mám nervy pryč.

Avi bere do ruky mobil.
"Když jsme žili v Mnichově..." spustím nepřítomně, "vídala jsem na protější třídě starou selku v

šátku a kroji. Někdy chodila pozadu."
Ruka s mobilem zůstává trčet ve vzduchu. "Jak pozadu??"
"Pozpátku."
"Na ulici??"
"Jo."
"Jak mohla–??"
"Měla tanec svatýho Víta."
"Bože, Ruth... kam na ty historky chodíš!"

Avi konečně mobiluje, pak mi aparát předává. "Chce s tebou mluvit Segev."
Přikývnu a beru si to. "Gene-rále?" vypravím ze sebe s pokusem o pevný hlas.
"Za všechny děkuju, Ruth. Doufal jsem, že nás... podržíte."
"Nemohla jsem... přece... poslat tolik lidí ke dnu... nás všechny... a... taky dobře, že... se mnou jel

Avi... byl tím nejlepším průvodcem..."
"To rád slyším. Abych nezapomněl, v deset patnáct musím podat hlášení  řediteli. Pokud se za

Operaci Dantes skutečně postaví, brzy se vám ozvu."
"Budu se těšit, generále. Šalom."
"Šalom. – Dejte mi ještě Tovota."
Napřáhnu ruku s mobilem. S bezradným výrazem cuknu hlavou neurčitým směrem. "Hú... hú

roce... ledaber... eeeeiii... itcha..."+

Oslovený na mě pohlédne se shovívavým pousmáním. "Todá."++

Telefonuje slabou půlminutu,  když se mi  v kapse rozvibruje služební dvoučíslý  mobil.  Přijmu
hovor. Je velmi krátký. "Ze Koren. Kol ha'kavod.+++ Věřím, že v budoucnu budete v našich službách
stejně úspěšná jako dnes."

"Taky doufám, pane řediteli..." Co jinýho mu můžu říct...
Mobily zavěšujeme téměř současně. Pomalým krokem míříme k bráně druhého sektoru. "Volal

šéf," vysvětluju. "Už byl informován. Musí tu mít lidi."

*     Zasraná práce...!!                                                                                                         +       On... on chce... s tebou... mmm... mluvit...
**   Jak je?                                                                                                                            ++     Díky.
*** Nic moc...                                                                                                                      +++  Tady Koren. Dobrá práce.



Můj společník přisvědčí. "Černé audi, co stojí venku vedle nás, sem přijelo už včera. Řekl mi to
ředitelův asistent."

"Fakt? Takže jedno auto tu měl Koren už od včera a druhý jelo za námi?"
"Přesně tak."
"A není to, Avi, plýtvání kontingentem?"
"Koren je hlava Úřadu, má obrovské pravomoci, může cokoliv, třeba zalarmovat armádu. Nebo

za námi poslat deset aut."
Za chůze pokrčím rameny. "Nojo, pro mě za mě..."

U brány se s námi důstojně, téměř obřadně, loučí velitel základny. Podáme mu ruku, všichni si
zasalutujeme a ať už jsme vocud pryč!

Na plácku, kde parkujeme, stojí spolu s naším terénním humwee nejen černá audina, ale rovněž
i bílý ford, co nás celou cestu tak nenápadně sledoval. Oba vozy jsou teď plné k prasknutí, sedí v
nich dohromady osm mužů. Cítím, jak mě specificky mrazí v zádech. To se stává vždy, když mám
chuť někomu něco provést. Chytím svého průvodce za rukáv. "Počkej, Avi. Trocha srandy neuškodí."

"Hele, neblbni a pojď." 
"Neboj, vydusíme je."
"Ruth, nech je být."
"Nemůžu, Avi. Nic neříkej, jen se tvař naštvaně."
"Poslyš–!"
Táhnu ho za loket k bílému fordu. Nakonec jde sám. "Co chceš udělat??!" šeptá ke mně.
"Uvidíš. Tvař se naštvaně."
Zůstaneme stát u předních dveří. Vytáhnu Desert Eagle. Jeho hlavní zaklepu na okénko řidiče.

Vidím, jak osádka vedlejší audiny zbrkle hrábne pod saka. Muži ve fordu jakbysmet.
Znovu zaklepu hlavní na sklo, pistoli pak zasunu zpět za opasek. Okénko sjede konečně dolů.

Dám si  práska z  noblesky,  kouř  vyfouknu nosem. "Mám dotaz:"  řeknu řidiči  temnou anglinou.
"Pojedete zase za námi, nebo máme jet před vámi?" Muž za volantem si přejede rty jazykem. Chvíli
přemýšlí, než mu to dojde. Pak pohlédne na Aviho. Ten ani nehlesne. Opravdu se tváří jako Bůh
pomsty.

Řidič fordky si znovu olízne rty. "Jeďte napřed."
"Okay,"  na  to já.  Popotáhnu z  cigarety.  Mám silnou chuť  fouknout  mu kouř  do ksichtu,  ale

nakonec ho pošlu koutkem úst na přední kapotu.

"Ty máš teda nervy," poznamená Avi Tovot, když usedáme do humwee.
"Viděls, jak všichni šáhli po flintách?" rozesměju se na celé kolo. "Vůbec nevěděli, která bije.

Bože, ten pohled stál za všechno to strádání!"
"Myslíš?"
"Rozhodně! A mimochodem, Avi, dík žes mě podpořil. Stáls celou dobu při mně a to ti nikdy

nezapomenu."
"Zveličuješ to, Ruth, vždyť já jen šoféroval."
"Ba ne, byls pro mě oporou v těžký chvíli. Od teď jsi můj kámoš."
"Fakt?"
"Věř mi. A promiň, že jsem si tě svévolně přivlastnila. I s tvou prestižní funkcí ředitele akademie

pro špióny. Je mi jasný, že jako bejvalej kaca máš fůru kontaktů, ale stejně těžko tipovat,  co se
jednomu může stát. Kdyby ses někdy dostal do nesnází a já byla při ruce, pomůžu ti. Abys třeba
nevybíral hrách z popela sám. Nebo když doma zjistíte, že soused od vedle zradil, zavřete ho do
špajzu a zavolejte mi, já to s ním spravím. Víš, že jsem na to expert."

"Dobře, dobře."



"Ne, Avi, myslím to vážně. Dyž to půjde, pomůžu ti. I kdyby tě všichni  zatratili. Pro kámoše se
přetrhnu."

Usměje se. "Díky, Ruth, beru to od tebe jako poctu."

výcviková akademie Mosadu, zahrada

Ve dvě odpoledne lelkuju s  cigárem před budovou Midraše v naději,  že se běh  úřednických
frekventantů  konečně  vyvalí  ven.  Čekám  samosebou  na  svého  milého  vojáčka.  Po  hnusném
dopoledni se i nadále cítím prachbídně. 

Velká přestávka, to je dost! Úředníci, znaveni vzděláváním, vycházejí ven a zapalují si. Usedají
všude, kam se dá. No'omi spatřím mezi posledními. Než ji stačím oslovit, přij íždí k budově černá
panamera.

A kruci, velký šéf je tu! 
Z vozu vystupuje řidič,  po něm i druhý osobní strážce, a nakonec menší  čtyřicátník, který se

neklidně rozhlíží.
Na  nic  nečekám,  zajdu  k  němu,  abych  ho  oslovila:  "Ruth  Singer,  šalom.  Promiňte,  nejste

náhodou pan Basat?"
Překvapeně přisvědčí. "Vy mě znáte?"
"Z doslechu. Vím, že jste ředitelův asistent. Můžu vám pomoct?" Jsem snaživka, co? Drze se do

všeho nakýblovat se často vyplatí, vytváří to pocit sounáležitosti, a ten se může jedné hodit.
"Ředitel Koren chce mluvit s Tovotem."
"Seženu ho." Beru svůj mobil, mačkám dvojku. "Avi, před vchodem čeká šéf. Shání tě."
"Už je tady??" ozve se nespokojeně. "Že hned přijdu."

Během krátké chvíle mizí Tovot v  ředitelském poršáku. Když z něho po pár minutách vystoupí,
kývne na mě. "Teď ty."

"Okay. – Hele, proč nešel šéf do tvýho kanclu?"
"Prý spěchá."
"Jo tak. Já myslela, že se bojí odposlechů pana Glicka."
Tovot pokrčí rameny. 
Zatímco oba Korenovi strážci stojí v uctivé vzdálenosti od vozu, asistent Basat mi galantně otvírá

zadní  dveře.  Po  prošlých  událostech  nejsem  naladěná  na  úsměvy,  a  tak  mu  poděkuju  jen
nevýrazným  přikývnutím.  Kecnu  do  porsche,  až  se  celé  rozhoupe.  Okamžitě  ucítím  vůni
netuctového pánského parfému; žádné pižmo, žádný tabák. Ředitel mi podá pravici. "Zdravím. Už
jsme spolu dnes mluvili, tak jen stručně: generál Segev mě informoval o detailech Operace Dantes
a já mu na oplátku zaručil neoficiální podporu."

"To je skvělá zpráva, pane řediteli, děkuju."
"Očekávejte vbrzku povolání do služby."
"Rozumím."
"Ještě maličkost: slyšel jsem, že se dobře... emm... že dobře... komunikujete s frekventantkou

Gabaj. Pomáháte jí."
"To souhlasí."
Koren sáhne na přední sedadlo pro hnědou koženou aktovku. Vyjme z ní svazek kancelářských



papírů běžného formátu. "Zde mám kopii dekretu vojenské správy, jímž se Gabaj povyšuje na rav
samal v záloze. Samozřejmě po předešlé intervenci generála Segeva. Originál sdělení byl odeslán
poštou na adresu jejího trvalého bydliště. – A tady jsou další dotazníky, které musí Gabaj vyplnit.
Obvykle bývají přijímací procedury velmi komplikované, ale v tomhle případě– Tovota jsem o věci
už  informoval.  –  Z  hlášení  akademie  vyplynulo,  že  si  vaše...  kolegyně velmi  dobře  vedla  při
praktických testech. Rozhodl jsem proto následovně: No'omi Gabaj přechází s okamžitou platností
do  kurzu  pro  řídící  důstojníky.  Absolvuje  tedy  plnohodnotný  výcvik.  Vy  to  berte  jako  malou
pozornost z mé strany po všech těch nedorozuměních." Koren se na mě pobaveně zadívá. "Myslel
jsem, že vás potěší být poslem dobrých zpráv."

Zbrkle se usměju. "Potěší, pane řediteli. Víc, než kdyby šlo o mě." Beru z jeho ruky svazek papírů.
"Mám sem Gabaj poslat, aby vám osobně poděkovala?"

Udělá rukou zamítavé gesto. "Nenene, na jednání s nováčky já nemám čas, vyřiďte to vy."
"Velmi ráda."
Vracím se ke vchodu do akademie. Lelkující kadeti po mně pokukují, já  však  mám oči jen pro

svého vojáčka. "Co ti chtěl šéf?" vyzvídá No'omi s posvátnou úctou v hlase.
"Byl tu služebně. Měl dvě zprávy i pro tebe."
"Koren?! Pro mě?! Jak to?! Jaké zprávy??"
"Jednu dobrou, druhou ještě lepší. Kterou chceš dřív?"
"To je jedno," pokrčí rameny a je při tom celá nedočkavá, "třeba tu dobrou."
Podám jí list s dekretem.  "Od teď jsi ra'sal v záloze."
"To není možný!"
Ukážu prstem na kopii.  "Tady se píše, a to já v pohodě přečtu:  rav samal, takže jsi  v záloze

seržantkou první třídy."
S vykulenýma očima spráskne ruce. "No jó, fákt, stojí to tu! To je tedy– to je... překvápko! Páni,

naši budou koukat!"
"Nediv se,  Úřad se za tebe u vojáků přimluvil.  –  A mám ještě lepší zprávu. Podrž se, milánku,

tadáá! Přeřadili  tě do kurzu pro operatéry.  Nestrávíš tu pár měsíců, ale pár let.  A bude z tebe
zpravodajská důstojnice. Tady máš papíry, vyplnit, odevzdat."

Zírá na mě s naprostým nepochopením. "To je–! Já nevím, co říct!"
"Nemusíš nic říkat. Když už máš takovou radost, mohla bys někoho obejmout. Třeba mě."
Padne mi kolem krku. Páni, jak se ta holka umí přitisknout! Uff, až mi nitrem proběhlo jemné

zachvění!  
Slyším, jak pusy mlaskají na mé tváře. A kadeti kolem se samože chechtaj. Haha, pánové, to je

sranda, dvě lesby!
Vojáček mě drží oběma rukama kolem pasu. "Vždycky přineseš tak skvělý zprávy! Už tenkrát od

Segeva. Mám takovou radost! Díky! Díky, Ruth!!" Ještě pořád mě k sobě tiskne. Řekla bych, že tohle
už není jenom srdečné. 

Vymaním se citlivě ze sevření, abych ji poplácala po zádech. "Okay, rádo se stalo."
"A... co za ty dobrý zprávy chceš?" zazní významně.
Provokuje, vojáček, přímo si o  to říká. Zavrtím hlavou. "Ne, nic, a když už, tak, beru jen papír,

mince nikdy."

Zrovna se chystáme nacpat do dveří akademie, když mezi kadety propuká ruch. Jeden z nich
přimáčkl  spadlou  větví k  zemi  hada,  plazícího  se  krajem  zeleného  porostu  nedaleko  cesty.
Shromáždíme se kolem dokola. Další z kadetů bere mobil a scénu natáčí. Když mi dojde, že hada
nejspíš připraví o život, vykřiknu: "Stop!! Nešlapej na něho!!" 

Překvapeně se zarazí. "Proč??"
"Nebuď neandrtál," odpovím smířlivě. "Nemusíš zabít všechno, čeho se bojíš! Navíc, had je zvíře

z Tóry!" Svlékám kabátek uniformy, hážu ho No'omi a zůstávám jen ve vojenské triku s krátkými



rukávy.
"Zvíře z Tóry! Romantické představy stranou, kapitáne, tohle je mladá cefa, palestinská zmije!

Smrtelně jedovatá! Ohrožuje tu lidi!" tvrdí bojovně kadet s klackem.
Ušklíbnu se. "Ty ohrožuješ ji, pokud vidím, ne ona tebe. Koukni: ve zvláštních jednotkách nás

naučili, jak s hady zacházet. Můžeš je třeba nacpat nepříteli do gatí. Nebo jim odebereš jed, smísíš
ho s neutrální pastou a napreparuješ jím ostří nože či dutinu v kulce. Pak stačí nepřítele škrábnout
a má velký problém; příště na tebe nezaútočí." Skláním se k zemi; uvězněná zmije je dobře živená,
asi  šedesát  čísel  dlouhá,  šupiny její  kůže  jsou ozdobeny překrásnými žlutohnědými ornamenty.
Uchopím ji pravou rukou za ocasní část. "Až ti řeknu, dáš pryč ten klacek."

"Ruth!! Dej pozor!! Uštkne tě!!" zvyšuje hlas Avi Tovot; je, chudák, od starosti celý bledý.
"Žádný strach, pane řediteli," zklidňuju ho oficiálně. Faktem je, že jsem manipulaci se zmijí viděla

ixkrát. Sama jsem ji sice nikdy nezkoušela, ale všechno je jednou poprvé, že. Na druhou stranu,
nejde o nic světoborného; každý, kdo s hady zachází, následující postup dobře zná.

"Pusť ji!" Kadet odskakuje stylem péráka vzad.
Zvedám zmiji za ocas. Je dost těžká, může mít tak tři čtvrtě kila.
"Pro všechno na světě, Ruth, nech toho!! Zahoď ji!!" zaslechnu Aviho prosbu. "Vyleze po sobě!!"
"Zmije po svém těle nikdy nevyleze, pane řediteli."
No'omi se nervózně kouše do palce, k tělu přitisknutou moji uniformu. Všichni napjatě mlčí.

Filmař s mobilem se pomalu šourá vpřed ve snaze získat co nejhezčí detail.
"Kadeti," promluvím nahlas, "vysvětlím vám, jak si počínat." Dávám dlaň levačky zmiji těsně pod

hlavu. "Teď ji  nechám, aby mou ruku očichala." Cítím, jak se mě letmo dotýká černý rozeklaný
jazyk.  Lochtá to.  "Chvíli  počkám,  než zjistí,  že  to teplé  pod ní není nebezpečné."  Pobaveně se
rozhlížím po ztichlém zástupu kadetů. "Následuje kouzelná formule z Tóry: ve'ha'nacháš – hajá –
arúm  – mikól  – chaj'jat  – ha'sade  – ašér asá Adonáj  Elohim."* Zakleknu. "Ještě vyšlu do aury
pozitivní energii, pak si v klidu položím hlavu zmije na dlaň a její tělo na paži.  – Tak.  –  Teď půjdu
rychle dolů. Kdyby hádě náhodou spadlo, aby se nezranilo." Kladu předloktí levé ruky na zem.

Zmije  chvíli  leží,  aniž  by  se  hýbala.  Jen  co  se  její dlouhé tělo  začne  pomalu  sunout  vpřed,
přestanu přidržovat její ocasní část. Hlavička se za okamžik dostává z mé dlaně do trávy a za chvíli
mizí v porostu i celé vzorované tělo. 

Postavím se. "No?!" zeptám se významně kadetů.
Z jejich strany zazní obdivné zamručení. "Super..." zaslechnu anonymní hlas z davu.
"Díky. Říkala jsem, že ji nemusíte zabít. Je jako beránek, když se to s ní umí. Ale radši to sami

nezkoušejte a nechte ji plazit se po svých."
"Kde ses to naučila, kapitáne?" zeptá se kadet-kameraman.
"Jak jsem prve řekla; u speciálů. Byla jsem dva roky u eS-Á-eS."
"Co, tys sloužila v britských SAS?!"
Ušklíbnu se. "Pff! To je snad vidět, ne?" odseknu uraženě. 

Show je  u  konce.  Avi  Tovot,  který se  mezitím  uklidnil,  mě vezme kolem  ramen.  "Můžu?  –
Nebereš to jako to Me Too?"

"Né! – Můžeš. – Beru to jako You Too."
Pomalu vcházíme do akademie. 
"To byly nervy... Víš, že máš v žilách led, Ruth? Ještě mi prozraď, jak je to s těmi SAS. A pokud

možno pravdu."
"Koukni, Avi... když tomu někdo věří, je mi ho líto a nemůžu mu pomoct."
"Mhm, já to tušil."
Dohání nás No'omi. Jakmile zjistí,  že mě Avi drží za ramena a já jeho kolem pasu, zatváří se

nespokojeně. "Kde's přišla k hadům, Ruth?" položí otázku, aby na sebe upozornila.

*  a ten had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře, kterou byl učinil Hospodin Bůh.



"Přece v ústavu toxikologie, kde jsem byla stážistkou. Pan docent Lom z přidruženého institutu
exotických plazů tohle předváděl každou chvíli. On byl takový vědecký cvok a exhibicionista. Dělal
přednášky nejen na  univerzitách, ale i  pro veřejnost.  'Dnes probereme chřestýše a  účinky jeho
jedu,' vykládal, 'příkladně tohle je chřestýš diamantový.' Když došel v posluchárně k prvním řadám
a hada vyndal zpod košile, všichni se káceli. Jeho oblíbený gag byl procházet mezi lavicemi s hadem
v rukou. Přítomní před ním zdrhali a dav se přeléval na místa, kde pan docent zrovna nebyl. Faktem
je,  že  hada  před  akcí nakrmili,  někdy  byl  i  podchlazený,  takže  se  nic  neudálo,  jenže  občas  to
nevyšlo.  –  'Au!,  teď mě asi  kousl.' –  To se panu docentovi  během života přihodilo mnohokrát.
Bohužel se díky tomu nestal imunním, jak by se dalo čekat, nýbrž si na stará kolena uhnal alergii. I
když šlo třeba o užovku, ihned zmodral. My, co mu asistovali, jsme hada pomocí kovových štanglí
přenesli  do akvárka,  stojícího na katedře, pana docenta odtáhli  ze sálu,  píchli  mu antisérum, z
bombičky dali dýchnout kyslíku, případně použili adrenalin nebo antialergikum, a pokud jsme ho
vzkřísili, dokončil přednášku. Když ne, zavolali jsme záchranáře a přednášku přečetl někdo z nás." 

Avi Tovot kroutí hlavou. "Tedy, Ruth... ty a tvé skazky! Co z toho je vlastně pravda?, přiznej se."
"Všecko, Avi. Nevěříš? Zajdi na net a vyhledej mnichovský ústav toxiny a farmačky. Pak uvidíš."

výcviková akademie Mosadu, kancelář ředitele

"Posaďte se, No'omi." Avigdor Tovot ukázal na křeslo před svým stolem. 
Dívka usedla a s napětím ve tváři sepjala ruce na svém klíně.
"Všechny vaše perzonální materiály z vojny jsem překopíroval do  našeho  systému, tím jste se

prozatím vyhnula  testování  psychologem. Přidal  jsem vaše předešlé  testy  s  rodinnými  poměry,
příbuznými v zahraničí a podobně, a teď už zbývá jen pohovor, abyste mohla kandidovat na přijetí
do  řádného kurzu pro budoucí zpravodajské důstojníky. Dnes mě především zajímají vaše osobní
politické postoje plus nějaké ty znalosti z historie našeho státu. – Jak jste na tom? Vím, že jste před
vojnou odmaturovala."

Nejistě se pousmála. "No, pane Tovot... asi jsem díky vojně dost věcí zapomněla."
"Mhm. Ale politické názory se přece tak snadno nezapomínají, pokud vím."
"To ne, ale–"
"Dobře. Soustřeďte se na téma, je dost důležité. Nejdřív něco z historie,  abyste se rozcvičila.

Abych pravdu řekl... kadeti často podceňují fakt, že správný světový názor a vztah k naší zemi jsou
pro Úřad při vstupu do kurzu stěžejní věcí."

"To chápu, pane Tovot."
"Dobře, No'omi. Takže: ve kterém roce vznikl náš stát?"
"Ee... v květnu 1948."
"Dobře. Kdo byl prvním předsedou vlády?"
"David Ben Gurion.
Tovot uložil odpověď do počítače. "Zase správně. K čemu došlo bezprostředně po založení státu?"
"Ee... no..."
"Vzpomínejte."
Bezradně rozhodila rukama. "Asi k válce. Teď si ale přesně nevzpomenu s kým, pane Tovot."
"Dobře, otázku odložím, vy budete přemýšlet, a teď mi povíte něco o termínu 'sionizmus'."
"Sionizmus? No... ten vytýkají našemu státu, když se jim něco nelíbí."
"Kdo nám ho vytýká?"



"Odpůrci."
Avigdor Tovot nabýval jistoty, že dojde k tomu, čeho se obával; že dívka pohovor nezvládne tak,

jak by podle předpisů měla. Upřeně na ni pohlédl. Je opravdu moc hezká, netuctově. I když... na
jeho gusto příliš neprůbojná. Ačkoliv... možná právě tahle vlastnost přitahuje agresivní typy, jakým
je Ruth. "Co jste říkala?"

"Řekla jsem: odpůrci."
"Aha." Tovot přes vlastní  úvahy ztratil  nit  otázek.  "No'omi, jednoslovná odpověď mi  nestačí.

Nemůžete celou věc vysvětlit obšírněji?"
"No... jde o pahorek Sijón, který–"
"Nenene, měl jsem na mysli politický význam slova 'sionizmus'. A když už jste zabrousila jinam;

šlo o pevnost, kterou dobyl král David v roce... víte to?"
"V roce...? No... někdy před Kristem..."
"Co  znamená  někdy  před  Kristem??!  No'omi,  tohle  nikam  nevede,  já  za  vás  zkoušku  složit

nemůžu. Pochopte, jsem ředitel téhle školy a musím dodržovat všeobecné zásady zkušební praxe."
Tovot sevřel rty. Rukou si nervózně pročísl vlasy. "Na druhou stranu, vy máte takové koně, tak silnou
podporu shora, že–" Ukázal v bezradném gestu obě dlaně.

"Já?? Shora??"
"No  ovšem!  To  snad  víte,  ne?!  Za  podstatné  mám,  že  vás  do  úřednického  běhu  oficiálně

delegoval generál Segev, a mezi řídící důstojníky dokonce vrchní šéf Koren. Co chcete víc, předsedu
vlády? – Musíme zkoušku sprovodit ze světa kulturním způsobem. Situace vyžaduje, abych připustil
kompromisy, které bych za jiných okolností... nepřipustil. Takže: posadím k vám nápovědu. Pakliže
prospěje ona, prospějete u zkoušky i vy. – Okamžik." Tovot sáhl po telefonu. "Ruth? Jsi v budově?
Jo? – Přišla bys ke mně? No'omi potřebuje pomoc. – Ne, nic se jí nestalo, jen... váhá při pohovoru. –
Jo? Tak přijď, bude ti vděčná. –  – A já taky."

Ach Bóže... co by si v Midraši beze mě počali? Vstávám od stolu, vypínám anglofonní počítač,
který je beztak na bačkoru, nacpu do kapsy mobil, pod levý nárameník vsoukám svůj tmavě modrý
mariňácký baret a vzhůru do Tovotova kanclu.

Uff, z tý to musí lízt jak z chlupatý deky! Má kámoška sedí sklíčená v křesle, Avi má na nose brýle
na čtení, tváří se komisně a zasmušile. "Díky, žes přišla, Ruth, vem si tam židli," ukáže k malému
stolku u okna. 

Přisednu těsně k No‘omi. "Tu jsem. Co mám udělat?"
"Tvá... ehm... mladší kolegyně si neví rady s některými testovými otázkami. Příkladně s tím, co

následovalo bezprostředně po vyhlášení naší nezávislosti v roce 1948."
Protáhnu  se.  "No'omi  tohle  ví,  je  chytrá holka,  jen  si  momentálně  nemůže  vzpomenout,"

prohlásím sebejistě. "Co by mohlo následovat? Okolní státy se na nás s pomocí bývalých nácků
sesypaly, svět se na nás vybod a samojediní Čechoslováci vypomohli s dodávkami zbraní, které nám
byli ochotni prodat i přes embargo. Bez nich by náš stát možná dneska nebyl."

"A pak že to nejde!" konstatuje spokojeně ředitel akademie a zabuší do počítačové klávesnice.
"Tak dál: měli jsme tu nejasnost s pojmem sionizmus. Také nevíme, kdy král David dobil jebúsejskou
pevnost–"

Nedopoví; skočím mu do řeči. "–okolo roku... 2760, to jest asi 1000 let před Kristem. Tedy, před
letopočtem. Schválně neříkám před naším, protože se od jisté doby necítím být křesťankou."

Tovot  rozladěně přisvědčí.  "Jistě,  jistě,  správně,  Ruth,  jenže mně zajímal  především  politický
význam slova sionizmus. Tvá kolegyně tvrdila, že nás zahraničí někdy označuje za sionisty."

"To jo.  – No'omi si dobře všimla, že když nás kritizují a nechtějí působit antisemitsky, řeknou



jednoduše  sionisti místo  Izraelci.  Jde  o  univerzální  zaklínadlo,  používané  bez  bližšího  určení
významu." Otáčím se na svou kamarádku. "Chtělas něco dodat?"

"Já?? Ne!"
"Dobře. Žádný strach, vím, cos měla namysli.  – O politickém významu tohohle slova si No'omi

myslí,  že  vyšuměl  rokem 1948,  onou deklarovanou nezávislostí,  protože klasickým  – původním
sionistům  – jmenujme především doktora Herzla,  nešlo o nic jinýho než o založení nezávislýho
státu. A to se v osmačtyřicátým stalo. – Ještě k současnosti: dnes by se dal sionistou nazvat snad
někdo extrémně pravicový.  Někdo,  kdo je  proti  koexistenci  dvou států v regionu,  případně má
pochybnost o správným položení hranic u  řeky Jordán, eventuálně si přeje osidlování v místech,
kde by se z taktických důvodů radši  osidlovat nemělo."  Pohlédnu na Tovota.  "Vše, co máme k
tématu. Stačí?"

Chvíli ťuká na klávesnici počítače. "Úplně," poznamená spokojeně. "Tak dál: co si konkrétně vy,
No'omi, myslíte o osidlování?"

"No, já–"
"Počkej, tohle je důležitý, řeknu to sama, aby ses neukecla," umlčím ji.
"Dobře."
Nadechnu se. "No'omi zastává politiku vlády, protože ji vláda platí. A jelikož se v našich kruzích

vyžaduje obzvlášť velká loajalita, nechává své případné názory doma ve skříni a dělá svou práci.
Totiž, plní důsledně příkazy Úřadu. A ani její názory zavřené doma ve skříni nemíří doleva. – Jsme
vojáci, žádní spasitelé, takže se neptáme a jdeme, kam nám rozkaz velí." Trochu švejkovský postoj,
vím, jenže přesně takhle formulované to musí Tovot slyšet.

"Dobře, odpověď akceptuju. – Ještě doplňující otázku ze současnosti; jak se stavíte k problému
severoafrických infiltrantů nežidovského původu? Měli by být deportováni do Súdánu?"

"Eee..." No'omi na mě nešťastně pohlédne.
"V jistých případech asi ano," odpovím místo ní. "Pokud jde o vysloveně ekonomické imigranty

bez rodin, není nekorektní, když vláda dává každému z nich letenku zdarma plus tři  a půl tisíce
dolarů na zpáteční cestu. Vzhledem k faktu, že mluvíme o  ilegálních ekonomických imigrantech,
jistě není proti lidským právům deportovat je. Ovšem, Súdán coby cíl není ideální, z bezpečnostních
důvodů by to měla být především Rwanda." Udělám rukou ultimativní gesto. "Stačí?"

Tovot vypadá spokojeně. "Stačí. Je vidět, že zkoušená pozorně sleduje aktuální dění. – Teď něco
ke střetu fundamentalistů s liberály. Co víte v této souvislosti o atentátu na Jicchaka Rabina?"

"Myslím, že šlo o rok 95," chytá se konečně No'omi.
"Správně. A příčiny?"
"On se snažil o dohodu s–"
Zastavím její  řeč gestem ruky. "Přebírám otázku, Avi. – Rabin při svých mohutných mírových

snahách, za který vyfás i Nobelovku, postupoval v souladu s globálním proudem, jenže proti vůli
radikálně smýšlejících spoluobčanů, a to v politickým i  v náboženským slova smyslu.  Kamenem
úrazu se zřejmě staly jeho územní ústupky. No'omi si myslí, že se situace vyhrotila po podepsání
druhých  dohod  v  Oslo  a  skončila  Rabinovým  zastřelením,  které  mělo  být  údajně  v  souladu  s
prastarými mišnovskými ortodoxně-rabínskými zákony. Mluvím o  dynej Rodef u'Moser, zákonech,
které původně sloužily coby sebeobranný prostředek. Šlo o povinnost zabít toho, kdo dotkl majetku
či života  ostatních, připadaně je hodlal vydat napospas nepříteli.  Předání pásma Gázy a oblastí
západního břehu Jordánu nežidovské populaci, mělo  údajně ohrozit tamní obyvatele židovského
původu. Tím byly podle některých hlasů naplněny podmínky pro Rodef. Atentátník, mladý student
práv, dostal za zabití Rabina doživotí. Tajná služba byla obviněna ze selhání. Vyšetřovací protokoly o
atentátu  nebyly  nikdy  kompletně  zveřejněný.  Nabízí  se  otázka  proč.  Mírový  proces  atentátem
utrpěl. – Tolik ve zkratce."

"Dostatečná zkratka, ehm... No'omi, stačí."
"Ano," odpoví dívka. Ke mně pak zašeptá: "Kde máš tahák, Ruth?? Odkud to čteš?!"



Tak poctivě mě oslovuje  Ruth... Jestlipak chuděra tuší, že se tak nejmenuju? Jakže se vlastně
jmenuju?? Ále, vždyť už to skoro sama nevím. Ale fakt, jméno Ruth se mi líbí víc a víc; prostě mi
sluší. Poklepu si na hlavu a stejně tiše odpovím: "Odsud. Ještě tam z loňska něco zbylo. Šprtala
jsem tehdy víc než na státnici."

Test  pokračuje;  podrobně  mluvíme  o  pilířích  antisemitizmu,  o  Lutherovi,  Freigedankovi, o
pogromech Rintfleischem počínaje, Holešovem a Kielci konče, o álijích, druhé válce, Programu T4,
průběhu holokaustu a jeho důsledcích; o Dam Jehudy Nakam – Mstitelích Kovnerovi s Reichmanem
– o Tavorově brigádě, operující koncem  války na území Evropy, o současné mezinárodní politice,
respektive  chybách  Baracka  Obamy  a  pozitivech  Donalda  Trumpa,  o  tom,  že  nová  vlna
antisemitismu je vlastně furt ta původní stará, která nikdy neskončila, jenom se o ní nemluvilo, a
probereme i  kontroverzní  vojenskou  Doktrínu Hannibal.  Křečovitě,  možná dokonce zbaběle,  se
vyhýbám  tématům,  jimž  jako  Evropanka  absolutně  nerozumím.  Tím  jsou  regionální religiózní
nenávisti, s výjimkou pogromu označovaného za Farhúd. Závěr testu je věnován samotnému Úřadu
s  jeho pohnutou historií,  bývalým  ředitelům,  úspěšným i  neúspěšným operacím  Garibaldiho a
Damokla nevyjímaje.

"Poslední otázka, No'omi," řekne po čtyřech a půl hodinách s ulehčením Avi Tovot. Oči  však
upírá na mě, která je po všech těch odpovědích dočista umluvená. "Proč jste se rozhodla pracovat
právě pro zpravodajskou službu, pro náš Úřad?"

Dotázanou nenechám říct ani slovo. Sotva se nadechne, aby promluvila, pozvednu ukazovák na
znamení důrazu. "Protože miluje vlajku a protože chce pro svou vlast udělat víc než to, že pude
jednou za rok na vojenský cvičení," odpovídám. "A současně by jí nevadilo, tu a tam zavítat do
ciziny, příkladně do Evropy. Nepovažuje to ovšem za bezpodmínečně nutné."

"Dobrá  odpověď,  No'omi.  Řekněte;  co  vás  motivuje?  Rozmanitost  práce  včetně  riskantních
prvků, nebo spíš dobré finanční zázemí?"

Vypadávám z role, při čemž začínám mluvit sama za sebe. "Strach o mé blízké přece, o mou
ženu, o náš kmen! A taky pomsta, Avi!! Panebože, pomsta!! Někdo se musí pomstít!!!"

"Za co myslíš?" táže se opatrně Tovot, když vidí, jak zuřivě cením chrup.
"Za Blumenklotzovy přece!!" Trochu se zklidním, pak začnu vyprávět. "Má babička žila v jedný

tichý  velkoměstský  ulici,  kde  stál  dědův  malej  činžák.  Hned  vedle  měli  krámek  s  notama
Blumenklotzovi. Děda s vnučkou. Otto a Amálka. Třiašedesát a deset let. Co dělali rodiče, nevím,
prostě byli pryč. Naši Blumenklotzovy víceméně podporovali, protože měli málo peněz. 'Kdo by v
těchhle  dobách  sháněl  noty?' stěžoval  si  často  Otto.  –  Amálka  s  mou babičkou byly  odjakživa
kámošky, hrály si spolu celý dni. Jednoho dne přijel k baráku náklaďák, aby Blumenklotzovy odvez
na seřadiště. Odtamtud museli dobytčákem do smradlavýho lágru, odkud se už nevrátili. A to jen
kvůli tomu, že nějaký kretén vymyslel zhovadilý, kurevský zákony, co z těch dvou udělaly untrmenše
a nepřátele. Starej chlap s malou holkou! Doprdele, komu co udělali?! Koho ohrozili??  – Až po
letech, po smrti babičky, zjistila máma, že ti dva nejspíš zahynuli kdesi v Polsku. – A nikdo je nikdy –
do hajzlu prkennýho – nepomstil!! Žádnej zasranej bastard za jejich vraždu nezaplatil!! Babička se s
Amálkou už nikdy nesešla!! V její duši zbylo prázdný místo, velký jak Mlíčná dráha!! – Ale já ty dva
pomstím, Avi, to ti přísahám!! Budu se za ně mstít celej svůj život a klidně při tom zdechnu!!!"

V kanclu panuje chvíle ticha. Zhluboka se nadechnu. "Pardon, trochu jsem ujela, omlouvám se,"
řeknu defenzívně.

Oba přítomní na mě napjatě hledí. Tovot pak přikývne. "V pořádku, to je vše.  – No'omi, ještě
podepište  formulář,  že  je  vám  známo,  že  jste  přijímací  pohovor  úspěšně  zvládla.  Dodatek  o
odvolání přeškrtněte. – Abych nezapomněl; dám vám Teze pro kadety. Dobře si je prostudujte, jsou
v nich věci, které musí každý nováček znát."

Venku před kanceláří mě No'omi obejme. "Děkuju..." zašvitoří mi do ucha poté, co se ke mně



přitiskne celým tělem. 
"Rádo se stalo, vojáčku. – Pááni, že ale umíš vzít jednu kolem pasu!"

výcviková akademie Mosadu, kancelář ředitele, o den později

Ředitel Avigdor Tovot netrpělivě čekal na příchozí hovor. Nervózně poklepával prstem do stolu.
To je dost, pomyslel si, proč si to radši nevytočil sám a nechal sekretářku Baš tak dlouho–? "Segev,"
ozvalo se konečně ze sluchátka. 

"Tovot u aparátu.  –  Zdravím, generále,  právě jsem ti  přes síť  poslal  hlášení  o vědomostním
pohovoru s kadetkou Gabaj."

"Aha, díky. Jak to šlo?"
"No... mmm... nebyla dost... soustředěná."
"Prosím?!" Generál Segev se odmlčel. "Nenaznačuješ, doufám, Avi, žes ji nenechal projít? Víš, že

je ve hře Koren."
"Samozřejmě, buď bez obav, Gabaj prospěla, ovšem... musel sem k ní posadit emm... nápovědu,

která ví... ta ženská ví snad všechno, člověče. – Šéf se ptal, jak zkouška dopadla?"
"Neptal se, ale doporučil ji, takže automaticky počítá s tím, že uspěje."
"No ovšem."
"V pořádku. Ono jde totiž i o Ruth. Na ředitele udělala velký dojem. A já ji chci za každou cenu,

nejen jako smluvní. Navíc je s Úřadem už tak spjatá, že– jinak to zkrátka ani nejde."
"Chápu, chceme ji a ona chce Gabaj."
"Přesně tak. A my jí Gabaj dáme. Je to minimum, co pro ni momentálně můžeme udělat. Abys

chápal, Avi... Ruth požaduje standardní mzdu za práci, za kterou by nás jiní stáhli z kůže."
"Tím myslíš...?"
"Budu konkrétní: posledně dostala nabídku dvaceti tisíc s eventuální možnou licitací do jednoho

sta tisíc. Mluvila o pocitu viny a vzala pouhých šest set."
"Vážně?? To tedy od ní bylo značně...  velkorysé. Většinou se požadavky zaměstnanců zvyšují,

pokud taková možnost existuje. Že by za tím vězela její pomsta?"
"Správně,  Avi,  i  pomsta  tu  hraje  roli,  ale...  bez  detailů...  ona  a  její  žena...  měly  s  Úřadem,

speciálně se mnou, v minulosti  těžký střet.  S  mezinárodními důsledky. Fatální  konflikt.  Na ostří
nože, jak se říká."

"Tušil jsem, že se spolu znáte... emm... déle. Takže v Úřadu je i její žena?"
"Ano, naverbovali jsme ji zhruba před jedenácti lety v době vysokoškolských studií. Před dvěma

lety Úřad nakrátko opustila a nyní pro nás opět dělá. Mimochodem, onehdy prošla tvou akademií,
je výrazně hezká, jistě by sis ji pamatoval. V minulosti měla dost významné úkoly, dělala na vládní
úrovni. Pak se to ale zvrtlo. Nebudu zacházet do detailů, protože i já nesl jistou míru viny. Skončilo
to tak, že jsem po domluvě s tehdejším šéfem Tavem obě postavil před popravčí četu, abychom
nabyli jistoty, že jsou stoprocentně naše. Vzal jsem čtyři chlapy z Kidonu a–"

"Co??!! Tys je–?! Ruth taky??!"
"Taky. – A teď poslouchej: obě se nechaly zastřelit. Tedy... bývaly by se nechaly zastřelit."
"To je tedy... gól..."
"Pokud tě to zajímá, až budeš mít  čas, nech si od Ruth vyprávět o Operaci Delila. Abys poznal

fakta  i  z  jejího  pohledu.  Ne,  nehledej  nic  v  databázi,  ztrácel  bys  čas,  spis  téhle  operace  není
přístupný.  Já...  mám  od  té  doby...  vůči  Ruth  trochu...  špatné  svědomí.  Kdybys  ji  tehdy  slyšel!



Citovala Nový Zákon! A pak její úderné vyčítavé německé větičky, pravdivé mimochodem, protože...
za takové situace se jednoduše nelže.  Řekla mi: 'vy máte vůbec málo přátel a k těm zbylým, jako
jsem já, se chováte mizerně.' – Dodnes ji slyším. V ten moment jsem pochopil, že... že dělám chybu,
ale... věc už nešlo zastavit. Stříleli jsme kolem nich, dokud v puškách nedošly náboje. Ty holky se ani
nepohnuly, nevydaly zvuk... předvedly nám, co znamená skutečná odvaha."

"Hm... to asi ano... Děkuju za důvěru, Segeve, rád to s Ruth někdy proberu. Trochu's mě svým
vyprávěním zaskočil." 

"Děkovat  nemusíš,  jsi  přece  v  naší  partikulární  skupině,"  s  nadsázkou  poznamenal  Segev  a
rozesmál se, "pokud nějaká existuje. – No... objasnil jsem ti svůj vztah k Ruth Singer. Máš ještě něco
služebního?"

"Měl bych dotaz ke kadetce Gabaj: poslals mi pro ni dva praktické úkoly. Je opravdu nutné, aby
teď šla do terénu? Podle mě na to ještě nemá."

"Koukni, Avi, i mně jsou další zkoušky téhle dívky proti srsti, ale – noví kadeti se už rozjeli, jak víš,
vysílali jste je sólo do cvičných akcí, dva z nich už z kurzu vypadli, a ani u Gabaj tohle nemůžeme
pominout. Musí prokázat, že má pro práci dostatečné předpoklady. Fyzička je u ní skvělá, to už
víme, ale venku zatím ještě nikdy nebyla."

"Situaci chápu, Segeve, ale pochop i ty mě; jsem ve dvojím ohni; na jednu stranu má Gabaj
protekci,  a  na  druhou  ji  mám otestovat.  Nevím,  jak  tyhle  dvě  věci  skloubit.  Píšu  o  zkouškách
protokol. Nechtěl bych ve službě lhát. Podívej, otevřeně, kdyby u pohovoru neměla nápovědu, co
chrlila informace jak rotačka, tak nevím, zřejmě bych musel zfalšovat záznam."

"Ovšem, Avi, vím, odpusť jí to, je ještě mladá a byla teď na vojně. Koukni, nejlíp bude, když s ní
ven pošleš... supervizi. Ovšem, úkol provede samotná Gabaj, na tom musím trvat."

"Jestli s ní půjde její patronka, Segeve, budu klidný."
"No  vidíš,  jak  jsme  to  spolu  skloubili,  takže:  zítra  první  úkol,  pozítří  druhý.  A  informuj  mě

průběžně."
"Ovšem, spolehni se.  – Abych nezapomněl: mám něco i k Ruth. Něco, co možná sám nevíš. U

pohovoru s Gabaj hovořila o pomstě, o svých pohnutkách, byla velmi rozzuřená. Zmínila rodinu
Blumenklotzových, poslanou za války do plynu."

"Vážně, Avi?? Tak tohle opravdu nevím. Že je posedlá pomstou vyplynulo z jejího vztahu k naší
organizaci, ovšem s detaily se dosud nikomu nesvěřila. Blumenklotzovi říkáš? Manželé?"

"Nikoliv, podle všeho děda s vnučkou, Otto a Amalia."
"Dobře. V archivu obětí o nich bude doufám zmínka. Děkuju za zprávu, přesně tohle potřebuju

znát. Jde o pozitivní fakt, který napíšu Ruth do záznamu. Teď si můžeme být konečně jisti, že její
touha po pomstě nestojí na iracionálních základech."

výcviková akademie Mosadu, přízemí, o hodinu později

Cestou z knihovny do mého budoáru se přede mnou zjeví  ředitel Avigdor Tovot. Je evidentně
pod tlakem. "Ruth?!" osloví mě zostra.

"Jo?"
"Sežeň Gabaj a přijďte obě ke mně. Hned."
"Rozkaz," odpovím zcela vážně.
Šlehne po mně pátravým pohledem, zda nešlo o vtip. 
"Rozumím, provedu!" odvětím znovu a s ještě větším důrazem. Udělám  čelem vzad, abych se



rozběhla po přízemí akademie. 

Hledaná není ani v učebnách, ani v knihovně. Křiknu: "Gabaaaj?!" i do toalet, ale ani tady se
echo neozve. Kde ta holka vězí??

V hale i ve vchodu do budovy postávají kadeti, má kámoška mezi nimi není. Na otázku: "Ha'im
mišehu ra'a et ha'coéret Gabaj??"* mávne jeden z přítomných rukou směrem do zahrady. Z jeho
padesáti slov zachytím pouze termín  sigárot,  což mi úplně stačí. Jasně, že mě to netrklo, šla si
koupit tabák. Zaplať Bůh, že jen ke stánku a ne ven do hambáče, to bychom se mohly minout.

Zrovna si zapaluje, když ji konečně potkám. Jen co na mě koukne, podlomí se mi nohy. Sakra...
musím svý city k ní nějak... p-po-po... poto...! Potlačit! Zatvářím se přísně. "Hledám tě, fofruj!"

"Co je, Ruth??"
"Kopni do vrtule, jdeme na koberec! K Avimu! Teď hned!"
"A proč zas?"
"To nevím, je naštvanej. Ofenzívně. Nikdy předtím takovej nebyl, až teď. A vůbec; slovu proč bys

měla vyhnout. Ptej se  co  a kdy,  nikdy ne proč. Věř mi, je to dobrá rada. Když s tím nepřestaneš,
vymetou tě."

"Hinénu,"** ohlásím drze při vstupu do Aviho kanceláře.
Propíchne mě nerudným, téměř vzteklým pohledem. Jeho obě ruce leží strnule na stolní desce.

"Sedněte." Chvíli po nás kouká, zda se na něco nezeptáme a když se tak nestane, spustí sám: "Zkusil
jsem u Segeva zredukovat prověrku No'omi na pohovor. Neuspěl jsem."

"A  to  znamená?"  zeptám  se  nepříliš  taktně,  při  čemž  si  odpustím  jedovatou  poznámku  o
zoxidování, deroucí se mi na jazyk. Chemici pochopí.

"To znamená, že musí dohnat ostatní kadety, kteří už zkouškou prošli. Mimochodem, dva– ne, už
dokonce tři z nich opustili v minulých dnech naši akademii. Nesplnili úkol, anebo předstírali, že ho
splnili. Podvodné jednání u nás netolerujeme. Ani pokud jde o výše postavené osoby." Tovot se
zatváří znechuceně. "K nám do akademie přicházejí lidé z celého společenského spektra. Někteří z
nich nechápou,  že  byť mají  při  své práci  významné postavení,  u nás  to vůbec nic  neznamená.
Začátečník je pro nás začátečník a my s ním podle toho jednáme. Takový major či plukovník by nás
chtěl  poučovat,  dávat nám lekci,  čeká, že mu budeme salutovat jako vojáci  z jeho divize. Velký
omyl, který zúčastněný velmi záhy zjistí. Mezi nedávno vyřazenými kadety byl i vysoký důstojník od
námořnictva. Ve službě býval skvělý, měl ta nejlepší doporučení, avšak u nás se choval naprosto
nedisciplinovaně.  Dokonce  hůř  než  většina  civilistů.  Tak  odešel.  Plukovník,  nebo  voják,  my
vyloučíme každého, kdo se nepřizpůsobí." Tovot ztichne. Nakysle se ušklíbne.

Dnes je pěkně rozjetej, na druhou stranu... vůbec nechápu, proč tuhle story vypráví zrovna nám.
"Sabába,"*** na to já, "a co teda bude s námi?"

"Co bude s Gabaj," opraví mě nedůtklivě Avi Tovot.
Jeho přístup mě rozhodí. "Tak jo. Tak jo. Beru na vědomí. Proč tu ale  trčím, když jde jenom o

ni?!"
"Doprovodíš ji. Segev to nazval supervizí ze strany akademie. Úkoly bude plnit pouze ona."
A už jsem zas otrávená! A když jsem otrávená, jsem i nepříjemná: "Dobře, bude je plnit ona, když

je takový rozkaz, jen doufám, že sebou nepotáhne chechtavý železo ráže padesát, to by pak beze
mě plnila těžko!" Udělám pauzu, po níž se hlasitě nadechnu. Vstanu a zahrozím ukazovákem jako
rozzlobená učitelka na žáka: "V evangeliu stojí: Běda vám, uvalujete-li na bedra druhých břemena,
jichž byste se nechtěli dotknout ani konečkem prstu!!" Má sousedka mě celá zděšená tahá za rukáv,
abych si sedla. Vytrhnu se jí a zůstanu v bojovném postoji.

*      Viděl někdo kadetku Gabaj?                                                                                                                                              **  Tu jsme.
***  Fajn.



Jistě, že jsem Aviho předešlou řečí nakrkla, přesto promluví tiše: "Poslyš, Ruth... víš přece, že já
tohle nenařídil. A nebyl to ani  můj nápad. Měl jsem z té věci, když přišla, stejnou radost jako ty.
Nechtěl jsem, ale musel jsem!"

Právě mě začalo svrbět v zádech. Jsem navýsost naštvaná, a je mi tudíž úplně všechno fuk. "Jo
aha, Avi, jenže to na věci nic nemění! Byl to můj problém, i když to nebyl můj problém! Prostě ste
mi to přišili, hodili na krk, jako bych já něco zavinila! A to jen proto, že sem napůl Němka a že
Glickovi lidi udělali  z mejch prapředků nácky! Každej to vzal jako fakt! I šéf Koren! Musela sem
horempádem vysvětlovat, že de vo kec, a kdoví, nakolik mi uvěřil! A teď, teď už mám všeho vážně
po krk! Vodřízli ste mě vod světa, nesmím ani volat, ani na net! Pozvali ste mě kvůli práci, kerou
nedělám!  Místo  toho někdo rozhod,  abych  šla  s  uchama,  naverbovanejma v  oáze,  poslouchat
blbečkovský výklad o sledování! A horor vákuí na Atlitu, ten rači úplně vynechám!! Navíc lítám po
zákopech jako magor, abych pomohla tudle No'omi, dyž jste ji do Midraše nevzali  jen proto, že
nemá bígo, aniž se kdokoliv namáhal vověřit si,  zda je vopravdu tak neschopná, jak jí  do spisu
napsala tamta přihřátá armádní koza! A teď mi dokonce zatrhnete pomoct jí! No fáájn, dyž je to
tak, sem tu zbytečná! Protož čau,  du do hajzlu,  musim se věnovat studiu jazyka, aný holéchet
le'áza!" Zvednu se a mám k odchodu. No'omi na mě valí oči s ústy zakrytými oběma rukama.

"Co to žvaníš, tady budeš, zdaleka jsem neskončil!!" vypálí zajíkavou anglinou Avi Tovot.
"Já!! –  ale skončila!  Pane!! –  řediteli!"  Polib mi  třináct-dvanáct,  troubo!,  dodávám v duchu.

Zvedám se, u dveří formálně srážím po vojensku paty a padám ven na chodbu. Tak. Nasral mě,
vocas, a teďka to má!

Vybíhá za mnou. "Ruth! – Ruth!! No tak! Počkej!" Zastoupí mi cestu.
Kouknu mu zpříma do očí. Pěkně odspodu, výhrůžně. Nemám ani trochu strach. A on mi ho, jak

se zdá, nechce nahnat. "Co eště??!!" zasyčím.
"Chci– prosím tě, abys zůstala."
"Hmm. Heleď, Avi... věřila jsem, že my dva jsme... něco jako spojenci... a  taky přátelé, prostě,

jedna partikulární skupina. Asi jsem se spletla."
"Nespletla ses. – Smím?" dává mi ruku kolem ramen.
Mezitím jsem už trochu vychladla. "Ovšemže smíš! Nejsem netykavka!"
"Dobře.  –  Koukni:  chápu  tě,  vážně.  Chápu  tvé  emoce,  ale  všechno  sis  špatně  vysvětlila,

nenechalas mě domluvit."
"Avi, ředitel sem, ředitel tam, tvá řeč se mi nelíbila. Byls ke mně příkrej, jako bych já mohla za

všecko tvý strádání. Možná zčásti jo, ale ne vlastní vinou. Sem do Midraše mě prostě šoupli. Nikdo
se mě neptal, jestli to chci."

Ztiší hlas. "Vím a omlouvám se. Bylo... bylo toho na mě poslední dobou moc. Opravdu jsem se
choval nadřazeně a... to sis nezasloužila. Snad je to kvůli... Gabaj. Víš, asi mě trochu irituje tvůj
zájem o ni.  To nic,  můžeš jí  dál  pomáhat, jen vlastní  úkol  má dělat ona, okay? Aby se otrkala.
Nemůžeš jí držet za ruku do konce života, musí se naučit samostatnosti v terénu, jinak nemá šanci.
Pokud ji vůbec zaměstnají, skončí na ústředí zahrabaná do papírů. To přece nechceš."

"Ne, tohle fakt nechci."
"Fajn. Tak se se mnou vrať a já vám vysvětlím, jaký máte úkol, dobře?"
"Dobře, Avi, a promiň, že jsem vyšuměla, nemám dobrý nervy. Díky Atlitu."
"Ovšem, ovšem, není divu. – Málem bych zapomněl, Segev mi řekl o Operaci Delila. V souvislosti

s tebou a tvojí ženou."
"Co?!, on ti o tom megaprůšvihu řek?!"
"Ne všechno, prý mi to někdy dopovíš."
"Někdy… to snad..."
"Tak už pojď, vrátíme se ke mně."

Ve dveřích kanceláře  si  zakryju  dlaní  oko a  začnu kulhat.  Pravou ruku  přiložím na své  tělo.



"Jau...!" zahořekuju plačtivým hlasem. "To byly rány! Pěstí do voka, tos nemusel, Avi! Teď vidim
rozmazaně. A ty žebra... ááá... mmmm...!" S hekáním se celá shrbená zhroutím na židli. 

"Co se stalo??" vyzvídá s vytřeštěnýma očima No'omi. "Vy jste se venku... poprali?!"
"Ahhhh... ten mi dal...! Všecko mu vodkývej, ať neskončíš jako já..."
Ředitel akademie, který vešel coby zasmušilá autorita, se na svém křesle zoufale rozřehtá. "Bože,

Ruth!, jak ty dokážeš shodit vážnou situaci!" Smích s ním znovu zalomcuje a nakonec se rozesměju i
já: "Byl to vtip, No'omi, nic mi není. Fakt's to spolkla??"

"No... já... asi jó."
Na chvíli zvážním. "Oficiálně se ti, Avi, za adrenalinovou scénu omlouvám. Nebylo správné plivat

kolem sebe jed a ty, No'omi, ty si ze mě neber příklad. Pan ředitel Tovot je spravedlivý muž, bývalý
úspěšný operatér, člověk, co si zasluhuje naši úctu."

"No prosím, konečně to někdo řekl nahlas. Ne, vážně, dobře se to poslouchá. Obzvlášť z tvých
úst. Pokud to myslíš vážně."

"Smrtelně, přísahám! Zastáváš prestižní funkci, Avi. Závidím ti ji. Takovou já nikdy nebudu mít..."
"No, no, tak poraženeckou tě neznám! Co to, co to? Že by ty rány pěstí?"
Oba se na sebe zazubíme.
"Tak dál a pro změnu vážně," pokračuje Avi Tovot. Sáhne do stolu pro list papíru. "Ostatní kadeti

tímhle už prošli, teď to čeká i vás, No'omi. Zvolte si novou identitu. Myslím nějaké jméno, které
budete v průběhu výuky a při práci pro akademii používat. Napište i několik fiktivních vět o sobě.
Vymyslete něco, co samosebou nezapomenete."

"Aha..." Přesune list papíru před sebe. Chvíli si pak nerozhodně pohrává s propiskou. "Mohla
bych třeba–?"

"Napiš Mara Levi," přeruším ji.
"Co?? Kdo je to??"
"Od teď ty. Tohle příjmení je hodně známý, a současně jednoduchý, krátký, dobře se pamatuje.

Ani křestní nezapomeneš; když jsme se prvně setkaly, bylas trochu zahořklá, navíc... No'omi a Mara
je totéž. V Závitu Rút[1] čteme, jak betlémské ženy vyslechly: al-tykréna li No'omi, kréna li Mara. –
Neříkejte mi Radost,  nýbrž  Hořkost.  –  A i  ty  jsi  Mara – Mara Levi.  Právě's  skončila vojnu,  máš
maturu,  na  středku's  šla,  protože  tě  jako  holku  nevzali  na  mechanika,  teď  si  hledáš  práci  v
autodílně,  kde by ses dodatečně vyučila,  auta tě baví,  chceš jezdit  soutěže,  orientací  jsi  lesba,
momentálně s nikým nechodíš. – Křestní rodičů ponech skutečná, nebo je zkombinuj  s tetou z
matčiny strany a strýcem ze strany otce. Bydliště vem taky od příbuzných, nebo od známých, abys
ho v žádném případě nezapomněla. – A je to."

"Vy jste dnes ve formě, kadetko Gabaj," sarkasticky poznamená Tovot. "Ještě to hoďte na papír."
Oslovená začne psát. "Mara Levi… to je dobrý, to se mi moc líbí," říká potěšeně.
"Mně taky," přidá se Tovot. – "Tos vymyslela teď, Ruth, nebo's to měla v rukávu?"
"Teď."
"Jsi bleskurychlá, kol ha'kavod – všecka čest." Přelétne očima papír s novou totožností a odloží

ho. Poté vyjme ze zásuvky útlou složku na dokumenty a paměťovou flash. "Zpět k úkolu: zde máte
detailní popis."

"Obsahuje anglickou verzi?" zeptám se.
"Nikoliv. No'omi Gabaj ti plán přečte a přeloží. Ty pojedeš prstem po textu jako školák, ať se něco

přiučíš."
"Fajn, Avi, tohle beru. Všema desíti."
"Dobře; teď vám obecně vysvětlím, oč půjde: zítra v deset dvacet pět vstoupíte do určeného

objektu v ulici  Dubnov. Ve složce s detailním plánem leží dvě služební legitimace. V patnáctém
podlaží budovy naleznete velkou kopírku. Pokud nebude v chodu, zapnete ji.  Až poběží, kadetka
Gabaj zasune do slotu na jejím boku tady tu flash. Flash se rozbliká. Jakmile zhasne, Gabaj ji opět
vyjme. Ty, Ruth, celou akci natočíš mobilem, a to následovně: detail na obličej, z něho švenk na



ruku s USB, zasunutí do kopírky, flash bliká, pak už ne, a Gabaj ji vysouvá. Tohle všechno chci v
záznamu vidět, jasné? Přijde to i do hlášení. Včetně onoho videa. Je bezpodmínečně nutné, aby
akci provedla Gabaj. Pokud ji provedeš ty, respektive nenafilmuješ co máš, beru úkol za nesplněný."

"Jinými slovy, do spisu přijde šest otazníků."
"Správně.  Pak  bych  musel  věc  nahlásit  Segevovi.  Protekce  neprotekce,  kadetko,  vystudovat

akademii vás nechám, když musím, ale se špatným profilem jste pro Úřad nepoužitelná. Teoreticky
budete kaca,  avšak v  praxi  skončíte jako písařka,  protože si  vám nikdo žádnou pořádnou práci
netroufne dát. Pochopila jste stav věcí?"

"Pochopila, pane Tovot."
"Výborně.  Budova,  do níž  půjdete,  je  bezpečná,  jde  tudíž  o  úkol  velmi  snadný.  Proto mě  –

jakékoli komplikace, že něco nešlo, nefungovalo, že někdo přišel, vyrušil vás, a tak dál – nezajímají.
Ve dvanáct nula nula vás  čekám tady v kanceláři. Pokud tu nebudu, počkáte na mě; do dvanácti
vyučuju kadety. Gabaj mi předá USB, ty, Ruth, její mobil s videem. Obě podáte ústní a později i
písemné hlášení. Bez předešlé domluvy. Obě vlastními slovy. Okay?"

"Okay," odpovím samozřejmě. "Smí být písemné hlášení v angličtině?"
"Nesmí.  Gabaj naklepe překlad tvé verze do počítače. Výuce o předpisech, jak psát služební

hlášení, jak vyvolat z centrálního PC formulář, a komu ho adresovat, se tady v akademii věnuje
hodně  času  z  důvodů  toho,  že  sem přicházejí  i  lidé  bez  vzdělání.  Vy  to  podle  mých instrukcí
zvládnete do hodiny. Koneckonců, jste inteligentní a budete na to dvě.  – Ještě otázky? – Žádné?
Dobře.  Teď vztyk a do práce.  Jak možná víte,  máme zde v akademii  sklad oděvů. Společně ho
navštívíme, abyste si vybraly něco pěkného pro zítřek. Musíte budit absolutně civilní dojem."

výcviková akademie Mosadu, byt, druhý den 

Je těsně před devátou dopoledne, když provádíme poslední kontrolu plánu pro náš dnešní úkol.
Takřka přesně v devět se ozve zaklepání. Ve dveřích krátce na to stojí zástupce velitele kurzu Esti
Zahrin. Ano, je to ten samý ortodoxní muž s brýlemi, co měřil čas u našich fyzických prověrek. Dnes
na sobě nemá maskáče jako tehdy, nýbrž obyč civil plus tradiční kipu na holé hlavě. "Šalom. Ředitel
Tovot vzkazuje, abyste se oblékly a za deset minut čekaly na parkovišti pro vedoucí pracovníky."

"Děkujeme. Ještě nám řekněte, na koho máme čekat. Na Aviho?"
"Tovot dnes dopoledne učí. Počkáte venku na mě."
"Na vás??"
"No ano, dovezu vás na místo. Tedy, skoro až na místo. Zpátky si stopnete taxi."
"Samozřejmě, pane Zahrin."

Při cestě, trvající asi deset minut, se nesnažím zkoumat okolí, a tak hledím do prázdna, chvílemi
přivírám  oči  před  pronikavými  slunečními  paprsky,  probleskávajícími  do  vozu.  Víceméně  mě
nezajímá, kudy jedeme. Všímám si jediného; že je v místních ulicích stejný dopravní chaos, jako
kdekoliv v EU. Úzké silnice, málo místa pro auta, není kde parkovat, všude červenobíle pruhované
obrubníky, což se podle všeho rovná zákazu zastavení.

Náš řidič posléze zajede na hlídané parkoviště mezi  obytnými domy.  Řekne cosi  hebrejsky.  S
otevřenou pusou kývnu na svou sousedku, aby mi větu přeložila. "Jsme tu prý dřív, tak počkáme,
abychom dorovnali čas," dozvídám se.

"Aha." Rozhlédnu se kolem a do oka mi padne nápis na nedaleké ceduli. "Támhle čtu název ulice



spolu se slovem irony – městský. Ještě tam stojí jedno slovo, které neznám. Co znamená ten malej
chanejon?" otážu se tiše No'omi.

"Chanjon? Parkoviště."
"Městský parkoviště Dubnov! Ach bóže, jsme na něm a mě to vůbec nenapadlo! Tak ti děkuju...

Ještě  mi  poraď,  jak  si  mám  ta  příšerná  slova  pamatovat.  A  jak  je  správně  přečíst  bez
vynikudovaných zvuků."

"To chce čas."
"Hmm, čas... a tady," poklepu si na čelo, "nesmí být dunkle Materie."*

"Vždyť jste to přečetla skoro správně, Ruth," ozve se od volantu. "Berte to z té  lepší stránky,
většina lidí z ciziny by nerozluštila ani jediné písmeno."

Usměju se. "Díky za útěchu, pane Zahrin, potěšil jste mě."

                                                                                                                                   
Sedíme s No'omi ve Fiatu Punto na parkovišti v ulici  Dubnov. Jsme obě nal íčené a v lehkých

blůzičkách vypadáme jako natěšené úřednické slípky. Tedy... aby nedošlo k omylu, já mám na sobě
elegantní džínsy, antož jsem odmítla odíti se sukní. No'ominy klipsy s náušnicemi u mě vyvolávají
úsměv, když si vzpomenu na její obvyklý vojenský imidž.

Ubíhají minuty. Muž za volantem nic neříká, hledí skrz silné brýle ven, je klidný, skoro bych řekla
apatický.  Zřejmě  poslouchá  Radio  Jeruzalém,  které  svou  nehlasitou  hudbou,  prokládanou
reklamami, ruší naše kolektivní mlčení. 

"Je deset osmnáct," procitne Zahrin ze sna. Vypne autorádio a ukáže prstem ven. "Bet Amot
Mišpat – administrativní centrum o sedmnácti patrech. Světlý výškový dům  na konci této ulice.
Máte přesně sedm minut, abyste k němu došly. Vchod je hned za rohem vedle jména budovy.
Naproti stojí plastika v podobě krychle. Nezapomeňte služební čipové karty a mobil. Noste desky s
dokumenty, ať neběháte po objektu s prázdnýma rukama. Uvnitř se pohybujte pomalu a klidně,
tvařte se, jako byste tam byly dnes a denně. Před lidmi uvnitř ani před vchodem žádná angličtina,
prosím. Taxi pro zpáteční cestu stopněte v jiné ulici, než stojí cílové místo."

"Bedjuk, mar Zahrin,"** zmůžu se říct. 
"Tov, Ruth. Be'haclacha,"*** odpoví mi.
Opouštíme vůz.

"Mrkni na mobil, kolik je, musíme být na místě přesně," říkám cestou.
No'omi vyjme telefon z kapsičky. "Deset hodin dvacet minut. Myslíš, že sejde na čase?"
"Jasně, že jo! Na všem sejde! V plánu je deset dvacet pět, říkal to včera i  Tovot. Musíme to

dodržet. Není vyloučený, že nás odněkud sledujou."
"Myslíš Úřad?? Proč by to dělali, vždyť mě jenom zkoušej."
"No'omi, zapomnělas na instituci, co nás sem poslala?! Mluvím o Midraši, akademii pro špióny!

Nechápeš, že na nás můžou nasadit kadety? Aby nás sledovali? Může jich být v okolí celý hejno! A
můžou zapisovat každej náš pohyb! Aby měli večer co dát do hlášení! K tomu tvůj mobil! Uslyší
každý naše slovo, když budou chtít."

"No jo, to je fakt, Ruth. Musím se naučit myslet jako ty. Jsem hloupá, viď?"

*     temná hmota                                                                                                                                                  **   Jistě, pane Zahrin.   
*** Dobře, Ruth. Hodně štěstí.



"Ále... co by, každej nováček je trochu vořech, to se dá lehko odnaučit." Pohlédnu vzhůru na
vysoký světlý věžák, tyčící se přes námi. "Administrativní centrum... spíš to vypadá na zdravotní
zařízení. Hlídej čas, vejdem dovnitř hned, jak padne pětadvacet. Ve vchodu nasaď příjemný výraz a
moc se nerozhlížej, ať nejsme nápadný. Když nás někdo osloví, vyřiď to s ním, já se budu hrabat v
deskách. Kdybych měla žblebtnout, jsme prozrazený." Najednou mě zamrazí.  Periferním zrakem
spatřím proti modré obloze ve vzduchu šmouhu. Pohlédnu vzhůru. Nojo, je tam, skoro vůbec se
nehýbe, nebo jen velmi málo. "Sakra práce! No'omi, něco nad náma lítá."

"A jo! Vypadá to jako malý pták!"
"Na první pohled. Ale řekni mi; který pták visí na fleku jako hmyz?"
"No... snad kolibřík."
"Dobře. Ale tohohle vyrobili z plastu. Jistě má integrovanou kameru. Bude to minidron."
"Dron… takhle maličkej? Že – by ho poslali ti – z Midraše??!"
"Na to vsaď svý boty! Říkala jsem, že po nás půjdou. Někde tu jsou. To znamená, že mají něco i

vevnitř. Nebo někoho."
"Ty bláho... mělas pravdu. Jak sis toho všimla?"
"Tss... čistě náhodou. Pilot se dostal do našeho zornýho pole. Udělal chybu, mělo ho napadnout,

že se podíváme nahoru, než vlezem do cizího baráku. – Vyfoť prostor nad námi mobilem. Jen tak
zkusmo. Ať máme důkaz. Hned pak vpadneme dovnitř."

"Okay."

Skrz vstupní halu, v níž se hemží lidé, procházíme k výtahům. Nahoru s námi jede jenom mladší
úřednice v pěkném barevném kostýmku. Vystupuje v sedmém patře. Ani v patnáctém, kde kabinu
opouštíme my, na výtah nikdo nečeká. Náš nástup byl až moc klidný. Doufám, že na nás odněkud
nevystartují strážci, člověk nikdy neví.

Kráčíme skrz patro pomalým tempem, desky s dokumenty okatě v rukou. Cestou potkáváme
chvíli  po  sobě  dva  lidi,  snad  zaměstnance,  kteří  si  nás  nevšímají.  Jinak  se  nestane  vůbec  nic.
Problém nastává v momentě, kdy vrátíme zpět k výtahům. Přešly jsme chodbou celé patro tam a
zpět, a nikde žádná kopírka. Super...

"Dali ji pryč," vyhrne předpokládanou pravdu No'omi.
"To nám chybělo!" Rozhlédnu se. "Mrkni na věc, podlažní krytina vypadá nově, ještě je cítit,

možná ji zrovna položili a ten krám sem nevrátili. Musíme mít jistotu, že tu opravdu není. Co přesně
stálo v plánu? Jaký patro? Já si pamatuju patnáctý."

Otevře desky, aby zalistovala v papírech. "Plán mám sebou, podívám se, taky myslím, že to byla
patnáctka." Skloní oči k textu. "Stojí tu: patnácté podlaží."

"Příště  plán  neber,  kdyby  nás  s  ním chytli–  ale  jinak...  sabába,  ještě  máme šanci, patnáctý
podlaží bude nejspíš štrnáctý patro. Musíme o jedno níž. Támhle jsou schody."

Celé napjaté sbíháme dolů. Za okamžik stojíme před příslušným kopírovacím aparátem. Nic na
něm nesvítí, je tudíž vypnutý.

"Počkej, No'omi, nejdřív prohlídnem tuhle část chodby," ukážu rukou.
"Co hledáme?"
"Štěnici, kameru, něco podezřelýho."
V rychlosti  přejíždíme zrakem stěny,  obložené tmavým dřevem. – No jasně,  je tu jak vyšitá,

přestože  splývá  s  tmavohnědým  pozadím.  Připomíná  nástěnkový  hřebík  s  větší  hlavičkou.  Její
umístění nemám za zvlášť nápadité; píchli ji do rohu mezi desky obložení, asi deset čísel pod strop,
přesně proti kopírce. "Je nahoře v koutě. Sebereme ji hned, jak skončíme."

"Chceš ji odnést, Ruth??"
"Jasně, že ji  ztopíme. Ať se kadeti chytnou za nos, dyž sou nemehla.  – Ale nejdřív rozjedeme

kopírku. – Konica Minolta," přečtu ze štítků, "moc pěkná. – Co bylo v plánu o zapnutí?"



"Tlačítko power."
"Okay. Vlevo nahoře na panýlku společně se save," ukážu prstem.
"Mám to zmáčknout?" No'omi odkládá desky na vršek kopírky.
"Zmáčkni."
Dotkne se příslušné klávesy. Chvíli čekáme. "Nic to nedělá, Ruth."
"Jéžiš...  to nám to dnes jde..."  Dotknu se tlačítka a  hned pak stisknu žluté  reset. Nakonec i

dvojitý dolní  start,  určený zřejmě pro výběr barevného a černobílého tisku. "Pořád nic," pronesu
naštvaně.

"Co s tím může být?" ptá se ustaraně No'omi.
"Nevím... Počkej, jde do toho vůbec šťáva??"
"Těžko říct, Ruth, zásuvka není vidět."
"Bude vzadu. Odstrčíme ten krám od zdi. Doufejme, že sem teď nikdo nepřijde. Náhoda je vůl."
Za kopírkou nedaleko prázdné zásuvky leží smotaná šňůra se zástrčkou. Kleknu si a sáhnu po ní.
"Koukni,  už  jede!"  Má parťačka  ukáže  na  velký  modrý  displej  vlevo  na  panelu,  kde  právě

naskočily nápisy welcome a select function spolu se symboly fax, scan a copy.  
"Teď tvůj mobil, jo?" zavelím tiše. "Nastav ho na záznam, ať to nemusím v menu hledat."
"Hned. Tady."
"Připrav flash, nasaď úsměv."
"Už?"
Zapnu záznam. "Už!"
Přehodí  si  cop  dopředu,  zaculí  se  svou  malou  pusinkou  do  objektivu.  Pak  ukáže  paměťové

médium. To následně zasouvá do příslušného slotu. LED dioda poblikává maximálně deset sekund.
Flash pak putuje zpět do kapsičky. Já následně zaberu mobilem chodbu, na níž stojíme. Natočím i
sebe,  abych pak přešla  do rohu chodby,  odkud zvěčním záznamové zařízení.  Vypínám mobil  a
vracím ho. Nacpu si oba malíčky do úst, roztáhnu tváře a na štěnici vypláznu s gustem jazyk.

"Pojď sem, No'omi, udělej rukama schod, ať na ten krám došáhnu. – Doufám, že se tu teď nikdo
neobjeví, asi by se divil." Když se dostanu o půl metrů výš, vykroucení štěnice z mezery dřevěného
obkladu je dílem vteřiny. Prohlédnu si ji a podržím miniobjektivem proti nám. Obě se pak chvíli
šklíbíme do záběru. Následně dávám štěnici do blůzky a padáme pryč.

 
"I přes problémy to bylo  dost snadný," přemítám, když za pár chvil mašírujeme ulicí Dubnov.

"Možná až moc." Zvrátím hlavu, abych ukázala nahoru k obloze. "Kolibřík už ulít. Teď použijou něco
modernějšího, třeba periskop, čouhající z kanálu."

No'omi chvíli žmoulá pravou rukou svůj cop. 
"Moc ti sluší," řeknu.
"Asi proto, žes ho pletla ty."
Polichoceně se zasměju. Zvednu teatrálně obočí. "Jo?"
I ona se pousměje. Pak zvážní. Přejde zpět na pracovní téma. "Víš, Ruth... já se strašně lekla, že

ten stroj odnesli. Tovot by zešílel, říkal, že ho potíže nezajímají."
"Hm. Nechci myslet na to, kdyby ten krám poslali do servisu."
"Co bysme udělaly??"
"To nevím," pokrčím rameny. "Zeptala by ses do jakýho. Musel by se najít."
"I v opravně?"
"Samo. A píchnout do něj flešku tam. Jinak je úkol nesplněný. Tak to tu chodí. Poraď si, jak umíš,

ale bez splněnýho úkolu se nevracej."
"Bóóha... měly jsme štěstí! – Ty, proč myslíš, že jsme tam dávali ú-es-bé?"
"Pfff...  možností je víc.  Hlavně se na to neptej Tovota. Tebe zajímá jen úkol. Za nic jinýho tě

neplatěj. A pamatuj si: zvědavost v branži škodí. – Jinak jsme nejspíš přes kopírku infikovali něčí
systém. A druhá varianta: byla to jen zkouška; jaks to tam šoupla, někde něco píplo."



"Že by to jako... dalo signál?"
"Hm, snad."
Ukáže přes ulici mezi auta. "Jé, Ruth, koukni, taxík, mám na něj mávnout?"
Zadržím její ruku. "Počkej! Řekli: ne v ulici, kde je cílový místo!"
"A jo, promiň, zapomněla jsem."

Se zapískáním brzd zastaví u krajnice nedaleko nás krémové punto. Podle čísla jde o ten samý
vůz, co nás sem přivezl. Ozve se klakson. Zůstaneme rovněž stát. Pokud se nepletu, za volantem
nesedí  vousatý  Esti  Zahrin,  nýbrž  sám  velitel  kurzu  Sami  Guttman,  obdivovatel  mých
matematických přednášek. Hledí strnule vpřed, jako bychom tam ani nebyly.

Okénko u spolujezdce sjede dolů. Spatřím asi třicetiletého kluka, jehož tvář svítí  novotou jak
Měsíček na nočním nebi. Kadet, tím jsem si jistá. A za ním dva další akrobatičtí piloti minidronu.

Spolujezdec vystrčí z okénka ruku.
"Nemám drobný." Otáčím se k No'omi. "Koukni jak somruje, chtěl by pětiagorot. – Tůdle, nic ti

nedám!" Skloním se k dlani v okénku, jako bych do ní chtěla plivnout. Bleskem se stáhne zpět.
"Musíš poprosit,  když něco chceš," říkám posměšně. Strčím hlavu k okénku. "Jestli  dovolíte,

veliteli, řekla bych pár slov vašim žákům." Sami Guttman se netváří ani trochu šťastně. Neznatelně
přikývne.

Pohlédnu přísně na osádku vozu. "Chlapi, blbější místo pro vaši štěnici jste už nemohli vybrat. To
nemáte, kurva, trochu invence?! Dole u prahu dveří by byla nenápadná! Nebo na ní mohla viset
falešná  cedule:  kopírka  slouží  jen  ke  služebním účelům! Musíte  se  zlepšit,  dnes  to  bylo  sotva
dostatečný." Sáhnu do kapsy u blůzy, abych nalezený odposlech významně podržela mezi palcem a
ukazovákem. "Je to drahá technika. Příště, jak ji najdu, poputuje do smetí. A vy budete v bedně."

Opět rozevřená dlaň v okénku. Položím na ni štěnici. Okénko vyjede nahoru a vůz vyrazí vpřed. 
"Řekla bych, No'omi, že jsme ty bažanty pěkně vydusily," poznamenám s uspokojením.

ústřed  í Mosadu, odbor koordinace

"Segev, slyším."
"Akademie,  Tovot,  zdravím,  generále.  Chci  tě  stručně  informovat  o  první praktické zkoušce

kadetky Gabaj."
"Jak si vedla, Avi?"
"Skvěle. Ovšem, dalším účastníkům kurzu její úspěch štěstí nepřinesl.  Singer s Gabaj odhalily

jejich dron, a díky tomu našly i malou kameru v objektu, kterou programně hledaly. Snímali jsme
jejich rozhovor přes mobil. Jak se dalo čekat, první uvedená akci profesionálně řídila, přestože úkol
plnila samotná Gabaj."

"Dobře, dnes šlo o banalitu, uvidíme, jak si poradí zítra."
"Abych pravdu řekl,  generále,  uzavřeli  jsme s  kolegou Safrirem ze Šabaku poměrně vysokou

sázku o to, zda naše dvojice úkol splní, ergo, zda určený dokument do šesti do rána do akademie
dodá, či nedodá. Safrira jsme informovali, v kolik hodin budou obě na místě a ví i to, jaký písemný
materiál u sebe mají. Spolu se Safrirem vsadil proti nám jen Sami Guttman."

"To je mi obou pánů líto," poznamenal s předstíraným smutkem v hlase Segev. "Nevěřím, že by
fanatik typu Ruth Singer při tak snadném úkolu neuspěl. Zažil jsem ji v akci; raději vypustí duši, než
by prohrála."



"Tentokrát to bude poněkud těžší; připravili jsme na tvou radu menší problém; bude k dispozici
nesprávný klíč a okolí obšancované policejní jednotkou, respektive tajnou službou spolu s policií."

Segev se hlasitě ušklíbl. "To nebude překážka. Safrir ani Guttman neznají Ruth tak, jako ji znám
já. Stoprocentně jí důvěřuju."

"Chápu,  generále.  Přestože  ji  znám  jen  krátce,  vsadil  jsem  na  ni  tři  tisíce  šékelů.  Glick  se
Zahrinem přihodili stejnou sumu."

"To je hezké," poznamenal Segev. "Doporučte Safrirovi brzkou návštěvu banky."

výcviková akademie Mosadu, byt, n  á  sleduj  í  c  í   den

Ve třiadvacet patnáct s No'omi znovu, dnes už posté a snad konečně naposledy, procházíme
prstem po mapě místa, v nichž se má odehrávat dnešní zkouška. Jsme obě dobře připravené, řekla
bych, a dokonce už i oblečené; v prostých pracovních oděvech, které se skládají z pevných tmavých
kalhot,  lehkých  tmavých  svetrů  a  tenisek.  Vše  vypůjčeno  zde,  v  suterénním  oděvním  skladu
Midraše. Dnes odpoledne jsem odtud vzala i dvoje gumové rukavice. Takové tenké, světlé, říká se
jim chirurgické. Myslím, že se můžou hodit. V nich se dá šmáknout na cokoli, aniž by na příslušném
předmětu zbyly otisky. Plán nám sice rukavice neukládá, ale... proč se nepozichrovat?

Úkol připravený pro No'omi je následující: přesně o půlnoci vstoupíme do jistého domu v ulici
Rabína Cvi  Jehudy v  okrsku Bat  Jam. Projdeme přízemím,  následně místní  trafostanicí,  za  jejíž
prostorou nalezneme registrační skříň se složkou jisté osoby. Složku vyjmeme, zalepíme do obálky a
obratem dovezeme do Midraše. Klíče od všech dveří máme k dispozici na jediném svazku. 

Vše je nám jasné a my už jen čekáme na odvoz. Doprava na místo činu jest opět zajištěna. Skvělý
servis.

Za pět minut půl dvanácté se ozve můj služební mobil.
"Ruth Singer."
"Dafna Baš, aný..." řekne chraptivý hlas ve sluchátku, po čemž dodá několik vět v hebrejštině, z

nichž rozumím pouze slovu mechonyt, což jest auto.
Začnu improvizovat, aniž bych svou neznalost řeči zakrývala. "Šalom. Vzhledem k faktu, že jste

zmínila auto, předpokládám, že nás povezete."
"Správně. Čekám na vás přesně dvě minuty před vchodem."
"Jsme tam hned!" Otáčím se k No'omi. "Padáme. Ta drsná žena říkala, že čeká jen dvě minuty."

Před budovou stojí vínový fiátek panda. O jeho kapotu se opírá menší, asi pětapadesátiletá žena
v okrovém sáčku a brýlích s masivními obroučkami. Její hrubé prošedivělé vlasy vypadají na paruku.
Podle vizáže bych ji  tipovala na rozhodného člověka, který se velmi dobře orientuje.  Míněno v
čemkoli a kdekoli. Vzhledem k faktu, že působí v tomto vzdělávacím  ústavu, bude nejspíš bývalá
zpravodajka. Nebo něco na ten způsob. 

"Gabaj  ve'Singer,  érev tov,"* pozdravím,  načež jí  podám  za nás  obě ruku.  Než stačím cokoli
dodat, promluví ona: "O co, že uhodnu, nač zrovna myslíte."

Teď mě zaskočila. "No... schválně, zkuste to."

 *  Gabaj a Singer, dobrý večer.



"Přemýšlíte, zda mám na hlavě paruku."
Páni, jak to poznala? "Gratuluju, uhodla jste."
"Jsou to mé vlasy. Každý se mě na tohle ptá. Paruka to není."
"Aha.  No,  když  budu mluvit  za  sebe,  musím říct,  že  vám ty  vlasy  dobře  padnou.  Má první

asociace byla, že připomínáte Matu Hari."
Rozesměje se. "Vážně? To mně musí lichotit, ne?" 
"Mělo by. – A váš první dojem z nás, paní Baš?" zaprovokuju.
Sjede nás pohledem. "V tom tmavém oděvu vypadáte jako Zorro mstitelky."
Teď se proměnu rozesměju já. "Jedna nula pro vás. Víte... my vojáci a lesby současně, nejsme

moc přes parádu.  Nemusíme na sebe lákat  samečky tetelením se v  minisukni,  nebo dlouhými
krvavými drápy. Navíc, tyhle hadry jsme dostaly rozkazem." 

Zatváří se pobaveně. "Aha." Ukáže na zadní dveře vozu. "Tak nastupte, děvčata, musíme jet."

"Slyšela jsem o vás,  Ruth,"  tvrdí Dafna Baš po výjezdu z areálu akademie.  "Dost se o vás v
Midraši mluví. Že se z ničím nepářete. To říká můj šéf Tovot." 

"Jako správný šprt doufám, že mě tu všichni jenom chválí,"  nasadím povznesený výraz.
"No... převážně. Až na tu matiku. Tu byste měla radši vynechat."
"Á... velitel kurzu si stěžoval. Asi mu koupím flašku, aby mi konečně odpustil."
Dafna Baš odbočí. Na světlech zůstane stát. "Když mi Tovot ukázal vaši exhibici se zmijí, ani jsem

nedýchala. Dobře, že jsem u toho nebyla, asi by mě omyli, nesnáším hady. Máte kuráž, Ruth."
"Oh, ani ne! Jsem s hady jedné krve; taky nezapadám do systému."
Vůz se znovu rozjíždí.  Když jde do obrátek, zaslechnu, jak do kopce těžce dýchá.  Nejspíš má

rozhozené zapalování. "Vím, že Avi má sekretářku, ale zatím jsem vás nikdy nepotkala."
Řidička přikývne. "Není divu, Tovot je dost samostatný šéf, dělám pro něho jen na půl  úvazku.

Pracuju ještě na ústředí." Dafna Baš se odmlčí. Pouští před sebe vůz z vedlejší ulice. "Pro vás mám
vzkaz,  Ruth.  Týká se  Blumenklotzových.  Tovot  zjistil,  že  oba zahynuli  v  listopadu čtyřicet dva v
Birkenau. Pobyli tam nejspíš jen pár hodin. On byl na práci starý, ona moc mladá."

"Áchjé... tak přece; blbá nejistota se konečně proměnila v jistotu ještě blbější... Díky, paní Baš. A
poděkujte za mě Tovotovi."

"Vaši příbuzní?"
"Něco na ten způsob. Velmi se mě to dotýká, a navíc si to velmi osobně beru. Nesmím na to moc

myslet, nemůžu se pak rozhodnout, zda brečet, nebo vyrazit za pomstou."
Krátce se otáčí dozadu. "Chápu. Kdekdo tady v zemi o někoho přišel. Zrovna jako vaše rodina o

Blumenklotzovy."
"Já vím."
"Mám nápad," zazní nadšeně od volantu. "Přijďte někdy dopoledne na kafe, až budu u Tovota,

popovídáme."
"Velmi ráda. Tak milé pozvání nemohu odmítnout."
Tiše se pousměje.
 
Projíždíme sídlištěm Bat Jam, místem nalepeným k Tel Avivu. Nechci zas blbnout s překlady, ale

bat značí dceru, dívku, jam znamená moře. Název tudíž vyplývá; Dcera Moře... Mořská Panna...
Teď jsme v  ulici  velmi  známého,  vpravdě  symbolického jména:  Anne Frank.  Ulice  je  široká,

rozdělená po délce travnatým pásem, na němž se střídají lucerny s palmami. Provoz je zde v tuto
hodinu dost slabý. Na jedné z luceren zahlédnu koutkem oka žlutou ceduli. Ofotím si ji do hlavy a
zkouším vybavit si, co na ní stálo. Nějaká výstraha – na jejím konci byl vykřičník. Půjde to...? Ale jo,
tentokrát to asi půjde; první slovo znělo určitě jeladym. To znamená: děti. A druhé... be... ba... d-r-
ch... ba'dérech! Dohromady děti ve vozovce! Nejsem úplně blbá. Takové zjištění jednu zahřeje.



Když panda na rozlehlé světelné křižovatce v ulici Anne Frank zastaví, bez vyzvání ho opouštíme.
Podle  mapy  známe  okolní terén  nazpaměť.  Rovnou  zamíříme  ostrým  krokem  kolem  banky  a
sázkové kanceláře Toto, ležících při naší levé ruce, hlouběji do ulice Rabína Majmona. Mašírujeme k
cíli do první odbočky vpravo, do  úzké Rechóv Ha'Rav Jehuda Cvi, do ulice Rabína Cvi Jehudy. V
tomto místě je dočista mrtvo, žádný noční ruch, žádné podniky s neóny, jde evidentně o obytnou
čtvrť.

No'omi je cestou klidná, jen posmutněle říká, že se ve voze nezmohla na jediné slovo. Prý mi
závidí,  jak  snadno se  s  každým sblížím.  Nevím,  co na tohle  říct,  takže  téma radši  nerozvádím.
Agresivita ani komunikační reflexy nejdou zjevně naučit, s těmi se člověk narodí. Když si vzápětí
posteskne, že mě Tovot i ostatní šéfové z akademie berou jako svou kolegyni, snažím se jí vysvětlit,
že má s nadřízenými za všech okolností jednat jako rovný s rovným. Musí na to pochopitelně po
všech stránkách mít; to znamená pracovně, rozumově i mezilidsky. Tak jako já. Kdykoli mě šéfové
něčím naštvou,  dám jim to znát.  Sebevědomě.  Tvrdě.  Ale  upřímně.  A oni  to ode mě vezmou.
Musím být  samosebou v  právu,  jinak  to celé  postrádá smysl.  Člověk,  co klopí  hlavu,  chová se
podřízeně, se těžko někdy prosadí. Prostě; tlučte a bude vám otevřeno.

Konečně stojíme přes příslušným domem. Připomíná světlý moderní hranol postavený na špalku
a muřích nohách. Má prosklený vchod, cesta k němu vede předzahrádkou, v níž rostou růže. Plot tu
mají napůl kamenný, napůl kovový, natřený tmavozelenou barvou. Ke vchodu vede z předzahrádek
pět širších schodů. Vše, co zde vidíme, působí udržovaně, ale ještě spíš fungl nově. Resumé: je tu
hezky, jde o příjemné místo.

Aniž bych znala důvod svého rozpoložení, nemohu říct, že bych se cítila dobře. "Dám dost na
instinkty,  No'omi,  na  vnitřní pocity,  a  ty  jsou  teď  blbé,"  zašeptám,  jen  co  přistoupíme  k
prosklenému vchodu.  "Venku tma jak  v  pytli,  v  baráku klid,  dali  nám popsaný klíče,  nikde ani
noha... Vypadá to snadně, jak úkol pro kornouty."

"Třeba to tak má být," polemizuje má parťačka.
Zašklebím se. "Myslíš, že by ti dali po sobě dvě tak lehký věci? Nevěřím. Bude v tom levota, jsem

si jistá. A modli se, aby nebyla moc velká."
No'omi vydá neurčitý pochybovačný zvuk, neřekne však nic.

Dveře od domu otevírám přes svetr. V zadním traktu přízemí se zastavíme u  cedule označené
symbolem vysokého napětí, abychom si natáhly chirurgické rukavice. Hned pak odmykáme ocelová
dvířka  do  trafostanice.  Uvnitř  to  klasicky  hučí  pěti  desítkami  hertzů.  Zamykáme  za  sebou.
Stoupáme po schůdkách k  armatuře s  ochozem, na jehož konci  spatříme další,  tentokrát  ještě
menší  kovové dveře.  Je  na nich cedule s  obsáhlou výstrahou,  kterou se nenamáhám luštit.  Za
těmito  skoro  dveřmi  se  přesně  podle  plánu  objevuje  předsíňka  dvakrát  jeden  a  půl  metru.
Otevíráme levé,  rovněž  kovové  dveře,  nenesoucí žádné  označení.  Dost  by  mě zajímalo,  co  se
nachází za těmi pravými. Jen doufám, že neskrývají houf kadetů se stetoskopy na uších. 

Zatuchlá, nevětraná prostora, lépe řečeno minikancelář, odpovídá velikostí vrátnici. Je v ní tak
málo místa, že si navzájem překážíme. Stojí tu stůl se židlí, košem, dva regály od podlahy po strop
plné šanonů, umývadlo, vlevo jsou dveře k WC a konečně vpravo to, oč máme zájem: necelý metr a
půl na výšku, zachovale vyhlížející  našedlá ocelová registračka se čtyřmi velkými zásuvkami nad
sebou. K vytažení libovolného šuplete nutno jest povytáhnout šuple horní, opatřené patentním
zámkem. Klasika.

"Odemkni ji," ukážu palcem poté, co No'omi podám svazek klíčů. 
Chvíli hledá ten správný a když ho nakonec zasune do zámku, nejde s ním otočit. "Nějak se to...

kouslo."
"Ukaž." Sáhnu po svazku. Chvíli  vaklám bezvýsledně klíčkem. "Nekouslo. Tímhle to nepůjde."



Prohlédnu naše klíče jeden po druhém. "Nic jinýho v týhle velikosti nemáme. Říkala jsem, že přijde
podraz, a už je to tady: dali nám blbej klíč. Nejspíš schválně."

"Myslíš?"
"Jo. To všecko kvůli mně, aby mě vytrestali. S každým se pohádám, Guttmana jsem ztrapnila

před kadety, zkazila mu přednášku... Tak mi to dali vyžrat."
"No jo, ale jak to odevřem??"
"Mrkni do stolu, třeba se tam něco válí."
Zatřepe hlavou. "E-e, žádný klíč."
"Hmm... ách jo... tak se tam holt někudy vlámem. Nejdřív registračku otočíme a–"
Omyl; lomcujeme s ní zcela darmo. "Do hajzlu!" ulevím si. "Neotočíme ji."
"Co v tom mají, Ruth, že je tak strašně těžká??"
"Houby těžká, přivrtali ji k podlaze a ke zdi! Chtělo by to pajcr, kus železa, nebo majzlík."
"To nemáme."
"Právě. Takže ani nic nevypáčíme." Opřu se o registračku oběma lokty jak o barový pult. "Co

teď...? – Musíme na to jinak," odpovím si sama.
"Tebe něco napadá??"
"Jo,  ale  nemám  s  tím  žádný zkušenosti.  Jednou  jsem  viděla  odmykat  patentní  zámek

kancelářskou sponou."
"To jde??"
"Takhle malá fabka úplně snadno. Trvá to deset dvacet vteřin, když to umíš. Jenže já to neumím,

jen jsem na netu zahlídla jak na to. Chce to střední pejprklip a kleště. Ty tu nejsou, tak aspoň malý
nůžky."

No'omi se chvíli přehrabuje ve stole. Pak mi oba dva předměty podává. "Stačí tohle??"
"Jo, stačí, dík. Takže: nejdřív sponu rozdělím nůžkami na dva kusy. Z vnitřní dvojitý části udělám

hák, kterým podržíš zámek ve zkrutu. Zbytkem zkusím vypíkovat čuftíky. Zámek je malý, budou tam
doufám nejvýš tři. Šanci na úspěch máme i tak... strašně malou, počítej s tím."

"Co chceš vypíkovat??"
"Čuftíky. Malý válečky, štyfty, co brání v odemčení zámku. Když se dostanou do správný polohy,

pak jde vnitřkem otočit, jinak ne."
Pomocí nůžek stlačím zdvojenou sponu, ohnu ji, aby měla něco k centimetru. Zasunu ji do horní

části fabky. "Musíš páčit vlevo, No'omi, jako dyž odmykáš. – Jen lehce. Bacha, ať si  nenatrhneš
rukavici."

"Okay."
Naslepo, podle hmatu, pak pomalu zamačkávám háčkem na konci sponky segmenty patentního

zámku jeden za druhým. Jde to blbě; slyším, jak s cvaknutím vyskakují zpět. "Tlač nepatrně víc."
"Jo."
Za pár minut mám palec s ukazovákem úplně omačkaný, jsou oba zralí na puchejř. Má parťačka

vypadá napjatě, kouše se střídavě do spodního a horního rtu. Cvak, cvak, cvak... a segmenty pořád
dokola vyskakují.  Já  bych do toho–!  "Ejze  bása!"* zahartusím polohlasem. "Ta  ostuda,  jestli  to
neodemknem,  budu muset  chodit  kanálama!  Pořád  mám ramena,  vytahuju  se,  směju  novejm
klukům, že nic neuměj, a teď se vychechtaj oni mně! A na Tovota, Segeva a Korena nechci vůbec
pomyslet! Napíšou mi do složky: je k ničemu, naparuje se, kačena, a nevodevře ani malej zámek!"
Přestanu se snažit. "Klidně povol, No'omi, dáme pauzu, už necítím ruce." Masíruju si bolavé prsty.
"V  Úřadu je  to  jako  na  Olympiádě;  počítá se  jen  vítězství.  Koho  zajímá stříbrná,  bronzová  a
bramborová? S  těma si  člověk  může leda vytřít...  třináct-dvanáct.  Táta ze  srandy říkává:  sláva
vítězům, hanba poraženejm. To přesně sedí na naši situaci."

*   To mi štve!



Za chvíli na to jdeme znovu. Jako lupičky jsme evidentně neschopné. Ze zámku se i nadále ozývají
ty samé zvuky; jakmile jeden dva segmenty zatlačím dolů, abych přešla dál, oba původní jsou v
mžiku nahoře. Pokouším se střídat silnější zkrut se slabším, ale vychází to nastejno.

"Špatný, Ruth, viď?"
"Moc špatný, No'omi. Být to běžný kancl, zavoláme zámečníka a něco mu nakecáme, ale takhle?

Outnout tenhle archiv nemůžeme, přibili by nás za to na kříž."
Uplyne další pět šest minut. Prsty mám jak ze dřeva, a pořád nic. Když už se chci nadobro vzdát,

jádro zámku se náhle protočí.
"Ty bláho, povolilo to!!" vykřikne No'omi polohlasem. "Odemklas to!"
"Ufff, není možná...!" Pohlédnu vzhůru se sepnutýma rukama jako člověk modlící se k Bohu.

"Modym anáchnu lach!!"*[9]

Zbývá nalézt příslušnou složku se jménem Arik Mancur. K naší nelibosti neleží ani pod písmenem
Alef  ani pod  Mem.  Procházíme kartotéku dál, zda nejsou některé spisy předřazeny. Opět nic. V
dolním oddílu až za písmenem Tav nalézáme složky určené zřejmě k vyřazení. Mezi nimi skví se i
ona  námi  hledaná.  Zalepíme  ji  do  velké  žluté  obálky,  kterou  jsem  přinesla  pod  svetrem.
Kancelářskými nůžkami pak  rozstříháme naše gumové rukavice,  které  následně spláchneme do
klozetu.  Podobně  končí  i  kancelářská  spona,  zabalená  do  kusu  toaletního  papíru.  Předměty,
zejména kliky dveří, kterých se na odchodu musíme dotknout, bereme do rukou přes kapesník.

Za pár chvil stojíme s pocity dobře vykonané práce v proskleném foyeru obytného domu. Už už
se chystáme vyjít ven, když má parťačka ukáže nahoru do skla. "Vidíš, Ruth, tamto modrý světlo? A
tady je taky."

"Dobrý postřeh, asi bych ty blikačky přehlídla. Budou daleko, vidíme jejich polarizovaný odrazy v
oknech domů. Jsou z obou stran. Policejní uzávěra."

"Venku se asi něco stalo."
"Současně na obou stranách ulice?! – Ba ne, ti čekají na nás."
"Na nás, Ruth??! Proč by čekali zrovna na nás??"
"Nepomůžu ti, dyž mi nevěříš. Dej sem obálku se složkou, dělej, musím ji s klíči rychle někam

schovat."
"Tady?! Vždyť není kam!"
"Neni, neni... musí bejt! Místo ti neřeknu, aby to z tebe nevytloukli."
"Ruth, klid, pleteš se, u nás je běžný, když se v ulicích rojí policajti. Často se něco děje."
"Bože, No'omi, jsi přece chytrá holka, tak, kurva, mysli hlavou!"
"Ruth,"  polemizuje  se  mnou stále,  "kdyby  nás  viděl  někdo z  domu,  poldové by  sem dávno

vtrhli."
"Řekla sem: mysli hlavou, vojáku! Do hajzlu!! Oni nespěchaj, proč taky?, nemáme kam utýct, v

klidu si počkaj, až vylezeme!"
"Né, Ruth, neboj, to bude dobrý."
"Víš  ty  co??!!'  mávnu  vztekle  rukou.  "Sem  s  vobálkou  a  ani  se  vocaď  nehni!  Ven  koukej

nenápadně! Aný... mašmiret otach!"
"Mašmiret?? Co tím myslíš??"
"Ee... nó... co... že tě tu nechávám hlídat!"
"Ruth, tos popletla, řekni jednoduše: hlídej – šimrí."
"Aha... tak teda... hlídej..." Obratem mizím v domě. Obálku spolu s klíči bez rozmyšlení vkládám

do  jedné  z  dopisních  schránek.  Záměrně  volím  tu  s  nejhezčí  jmenovkou.  Jistě  patří někomu
spořádanému. Takový člověk nejspíš nechodí vybírat poštu v nočních hodinách.
                  
                                                                                                                           

*  Děkujeme Ti!!                                                                                                                                                                



 "Budeme hrát milenecký pár," oznámím své parťačce po návratu do přízemí. "Potkaly jsme se
před půlhodinou tam na hlavní, na Novembru, padly si do oka a chtěly jít tancovat do klubu. Pak
sme náhodou zabrousily sem do ulice, dům byl odemčenej a my se nechtěly líbat venku, jasný?!
Neoslovuj mě jménem, No'omi, prakticky se neznáme! Pamatuj na svou totožnost, jsi Mara Levi, ať
se neukecneš! Hraj  ustrašenou,  já  budu drzá,  abych od tebe odpoutala pozornost.  Ale hlavně:
mlčet o Úřadu, i kdyby tě pochodní pálili, jinak je se vším ámen, jasný?!"

Dotkne se ukazovákem mého ramene. Usměje se. "Uklidni se, Ruth, věřím ti, vždycky, fákt, jenže
teď se asi pleteš."

Ušklíbnu se. "Což o to, já se splíst můžu, jenže Johanka z Arku ne. Ta se eště nespletla."
"Kdo?? Proč by zrovna Johanka–??" Její oči jsou doširoka rozevřené.
Jasně, má mě za blázna. – Jak jí to vysvětlit... když to tak cítím? "Nesnaž se to chápat, No'omi, a

poď sem. Vem mě kolem pasu. Venku se ke mně přiviň. Až nás drapnou, buď jako překvapená."
Jakmile se přiblížíme ke skleněné výplni přízemí, spatřím na druhé straně ulice stíny několika

hlav. "Vidíš je? Sou za autama."
No'omi na mě ustaraně pohlédne. "Nojo... někdo se tam fakt asi schovává."
"Mm. A vpravo se schovávaj taky. Eště myslíš, že po nás nejdou?"
"No... teď už si tak jistá nejsem..."
"Okay, přesvědčím tě, aby sis byla jistá, pojď, deme ven."

Jen co vykročíme ze vchodu, rozsvítí na nás dva silné reflektory. Jsme úplně oslepené. "Zhasni, ty
vemeno!" vykřiknu anglicky. "Tentokrát se mýlím, viď?" šeptnu No'omi do ucha. Pořád mě drží
kolem pasu a umí to moc dobře. "Ty bláho, mělas pravdu! Být tu sama, chytli mě i s obálkou!"

"Vidíš, vidíš..."
Z  tlampače  zazní  ostrý  hlas.  Nerozumím  mu  ani  slovo.  "Co  ten  vocas  mektá?"  zeptám  se

koutkem úst.
"Říká: zůstaňte stát, ruce nahoru."
"Aha."
Před námi  stojí  civilista,  obklopený třemi  příslušníky vojenské policie.  Jedna z  nich  je  žena.

"Zkuste detektorem, zda nemají zbraně," přikáže jí onen civilista.
Policistka kolem nás chvíli čaruje aparátem velikosti příruční vysílačky. Nejdřív vpředu, potom

vzadu. "Obě jsou čisté, pane."
"Dobře, díky," odsekne civilista.
"Co po nás chcete?" zeptám se ho anglicky.
Mou otázku ignoruje. "Vaše doklady!"
"Že byste se nejdřív legitimoval?"
"Není třeba. Velím tomuto policejnímu zásahu, to snad vidíte."
Obě mu podáváme průkazy. "V téhle zemi není přece trestné, když jsou dvě ženy spolu... v cizím

domě za jistým... účelem. Prostě jsme se uvnitř pár minut líbaly, to je všecko."
Ušklíbne se. "Vaše techtle-mechtle, co mi předhazujete, mě vůbec nezajímají. Chcete mě zmást,

protože nevíte, že o vás mám přesné informace."
"Přesné informace?? Neříkejte? Jaké?"
"Vím, že po půlnoci mají tento dům opustit dvě agentky Mosadu, které si navzájem předaly,

nebo jim byl předán zcizený materiál týkající se bezpečnosti státu. Já ten materiál chci. Váš Institut
nemá tady v zemi žádné pravomoci. My ano. Vnitřní bezpečnost je náš rezort." 

"Nechápu, z čeho mě obviňujete, pane, jsem cizí státní příslušník."
"To je mi jasné. – Z Londýna?"
"Přesně tak."
"Mhm. Mluvíte skvěle. Ovšem ne natolik, abych nepostřehl, že nejste rodilá Angličanka. Působil

jsem řadu let v Commonwealthu, poznám Brita na sto honů. Jsem si téměř jistý, že z vaší řeči slyším



jemný německý přízvuk."
Bravo,  to  tedy  slyší  líp  než  já.  Zašklebím  se.  "Netvrdím  nic  jiného  než  to,  že  mám  britské

občanství. Na ostatním nesejde."
"A váš pas? Mohu ho vidět?"
"Nač pas? Nemám ho u sebe, je u vojáků. Ukázala jsem vám doklad, co mi tu úřady vystavily. Jak

už víte, jsem britský vojenský konzultant. Otázka mé národnosti je zcela irelevantní."
"Zcela irelevantní. Jo. Dobře. Tak znovu: máte u sebe dokument, který patří naší službě. Když mi

ho odevzdáte, možná zapomenu na váš nezákonný postup."
Zatvářím se jako nevinnost sama. "Jaký postup?? O čem to pořád mluvíte?? Vaše historka s

Mosadem je nesmysl! Navíc,  tady v tom baráku jsme si  vyměňovaly něco  úplně jinýho než váš
pofidérní dokument. – Že?" otáčím se k No'omi.

Policista na předešlou řeč nereaguje. Pozorně se zadívá na můj průkaz. "Kde bydlíte?"
"Jechida Šmone Metajim* mě ubytovala ve svém areálu tady ve městě. O detailech nemám s

nikým mluvit."
"Pracujete u speciálů? To si snadno ověříme."
Ušklíbnu se. "Pochybuju, že s vámi budou jednat. Pokud vím, armáda neposkytuje informace

fízlům."
Chytí mě za svetr a nadzvedne. "Pozor na pusu, dámo!!"
Prudce odfouknu jeho dech. "Pfuuj!, táhne z vás chlast! Laskavě mě oslovujte  kapitáne, nebo

Ruth. Je mi fuk, co si vyberete, ale žádný urážky nestrpím! Respektujte mě, nebo podám stížnost a
budete vy – i vaši poldové v bedně!"

"Tak si – kapitáne – nechte ty fízly od cesty, jo?! Jinak si vás podám!!"
"Můžu už jít?" pípne vedle mě No'omi.
"Ne!! – Vy jste Mara Levi?!"
"A-ano."
"Jste hlášená?!"
"To jsem."
"Ale kde, ženská!!"
"Jo tak... V Netanje. Akivova 64."
"Ulice Rabína Akivy?? Myslím, že jste tam nikdy nebyla."
"Byla!  Naše  ulice  přechází v  Masarykovu,  je  hned  za  křižovatkou,  a  boční  vám  taky  můžu

vyjmenovat. U domů rostou pomeranče."
"Mám to ověřit?" zeptá se civila jeden z policistů.
"Nechte to být, jistě zná tamní terén nazpaměť. Zkontrolujte letmo jejich průkazy, zda nejde o

padělky."
Přistoupím těsně k civilistovi: "Okay, pane, když už jste nás sebral, máme právo vědět, kdo jste. O

jaké vaší organizaci to pořád mluvíte?"
Prudce mě od sebe odstrčí. "Držte si odstup, ano?! – Říká vám něco Šin Bet?!"
"Počkejtee..."  protáhnu, "Šin  Bet...  ale  jó,  to  jméno  je  přece...  od  nás,  z  Británie!  Irská

republikánská strana!"
Zuřivě zaskřípe zuby. "Poslyšte...!!" Asi mě popadne za krk.
"Pardon, to byl  Šin Fejn.  Šin a  Bet jsou písmenka abecedy. Jako  Gimel a  Kuf –  Reš,  Šin,  Tav..."

posměšně dozpívám dětskou abecední píseň Šir Ha'Alefbet.
Dívá se mi do očí a já si na jeho pohledu přímo pochutnávám. Cítím, že by strašně rád jednu

vrazil. Pohrdavě přikývnu. "Jste z federální tajný služby, znám akro Šabak, nejsem blbá."
Olízne si špičkou jazyka rty. "Jo. To už je lepší." Na chvíli zaváhá.
Oslovím ho dřív, než znovu promluví. "Sdělil byste nám laskavě vaše jméno a hodnost?"

*  Jechida 8200 = Jednotka Osm Dvě stě = spec. voj. odd. elektronického odposlechu a šifrování



"Nejsem povinen cokoli vás sdělovat." Odmlčí se. Pak na mě pronikavě pohlédne. "Mé jméno zní
Šaul Safrir. Jsem zástupcem vedoucího Oddělení pro bezpečnost."

"Zástupce šéfa odboru?? Fakt?! Ale proč šajba jako vy běhá v noci s tlupou poldů v patách a
perlustruje chodce??"

"Po tom vám nic není."
"Taky  dobře."  Oplatím  mu  stejnou  mincí.  "Četla  jsem  o  vás.  Vaše  výslechové  metody  jsou

populární, pane Safrir. Jakže se tomu kulatě říká? Myslím:  silný fyzický nátlak.  Mlátíte zadržený,
nenecháte je spát, a podobně. A kdysi..." ukážu na něho prstem, "...jste měli průser po atentátu na
předsedu vlády, když jste selhali jako jeden muž!" Jestli mě nepraští teď tak už nikdy. Ohlédnu se po
své kamarádce; hraje svou roli skvěle, je přikrčená, kouká stranou, ani nedutá, tváří se vyděšeně.

Safrir ke mně popojde. Dá si ruce v bok. "Zatímco vy z Mosadu jste všichni dobráčci, že; vaříte
vyslýchaným kávu... hladíte je po vlasech... Jo." Ukáže na mě prstem. "Zrovna vy na to vypadáte!
Kapitáne." 

Zatvářím  se  překvapeně.  "Opravdu  se  pletete,  jsem  voják,  cizinec,  nemám  s  Mosadem  nic
společného. Ani nevím, kde tu sídlí."

Otráveně mávne rukou. "Nechte toho, prosím vás." Odmlčí se. Otáčí se na vojenského policistu
prověřujícího naše doklady. "No? Máte něco?" zeptá se naléhavě.

Muž s oranžovou policejní páskou pokrčí rameny. "Nic, pane. Doklady jsou pravé."
"Pravé! No ovšem!" Znovu se obrátí na mě. "Tak naposled, kapitáne! Kde to máte?! Kam jste to

zašily?!" Přejde k No'omi, aby vzal proměnu za flígr ji. "No??!! Ani vy si nevzpomenete, kam ty
papíry přišly?! Ne??!!"

"Jaké papíry? Já žádné papíry nemám. Byly jsme tam v domě jen chvíli–"
Odstrčí  ji od sebe, až málem upadne. "Běžte k čertu! Obě! Poradíme si jinak!" Mávne rukou na

okolo stojící policisty. "Hej, vy! Sem pojďte! Pročešte celý dům od sklepa po půdu! Nic nesmíte
vynechat!  Zkontrolujte  větrací  šachty,  pokud  tam  budou,  kanály,  výklenky,  prostě  všecko
prohlédněte pod lupou, jasné?! Někam to ty lesby musely dát! A zazvoňte u partají,  zda si u nich
někdo něco neschoval."

"Provedu, pane."
"Když to najdete, navrhnu vaše povýšení."
"Děkuju, pane, vynasnažím se." Desítka mužů v uniformě mizí v příslušném vchodu.

"Vy dvě! Kapitán a ta druhá!" houkne na nás. "Svlečte se do prádla!"
"Na ulici? Nepřeháníte to?" zeptám se s opovržením.
Ukáže  palcem  za  rameno.  "Tam  v  dodávce.  Bude  s  vámi  přítomna  policistka,  abyste  si

nestěžovaly na Me Too."
"Děláte chybu, pane Safrir, my dvě fungujem jinak, nemůže nás obtěžovat chlap, chápete? Žena

jo, ta může."
"Dost řečí! Do auta a svlékat!"

V bílé policejní  dodávce odkládáme nemnoho svršků co máme na sedadla, příslušná dáma s
oranžovou policejní páskou je zkontroluje, poté nám oběma formálně, aniž by se nás dotýkala,
nahlédne do prádla. Následně vůz opouští, aby vedoucímu ze Šabaku podala smutnou zprávu. Ten
nic neříká. Z dodávky vidím, jak při pochodování sem a tam zatvrzele přikyvuje.

Trochu ho popíchnu. "Můžeme už jít, pane Safrir? Zavřou nám lokály! Chceme jít tancovat!"
"Nikam! Tady budete!" zahuláká hrubě.
"Okay... ale sednem si, jo, už nás bolej nožky."
Neodpoví, jen zuřivě mávne oběma rukama.
Usedáme na podlážku policejního mikrobusu. "Myslíš, že nás pustí?" zajímá se No'omi.
"Co já vím, neznám jejich pravomoci. Pustěj nás, až budou muset. Kašli na ně, nic na nás nemaj."



"Jak o nás mohli vědět?"
Udělám rukama neurčité gesto. "Zklamu tě; nejspíš nás práskl sám Tovot."
"Tovot?? Proč ten?? Proč by to dělal??"
"No'omi, aby nás vyzkoušel.  Chápeš? Jak si dokážeme poradit.  Běžná praxe, dělá se to,  četla

jsem o tom. Nejdřív blbý klíč, teď eskadra fízlů."
"Ty bláho, to je drsný."
"Je. V  Úřadu musíš počítat se vším. Tohle není motoklub, vojáčku, u špiónů tě může potkat

cokoliv. – V každým pádě jsme zatím ve ztrátě."
"Jak to?"
"Chytli  nás přece, nestihly jsme včas zmizet. A jestli  tu obálku nedej Bůh najdou, sednu si  v

superu do kasy vedle tebe. Vlastně... jazykový dementy neberou ani do pokladny, tak holt budu
vynášet smetí a míst chodník..."

Asi po čtvrthodině se policisté vyhrnou ven z domu. Podle pohřebního výrazu je mi jasné, že
obálku ani  klíče nenašli.  Aby jo, nejsou kreativní,  jejich myšlení  je  svázáno předpisy,  obvyklými
schématy, a pozdní hodina jim na bystrosti nepřidá. Safrir je poslouchá jen pár sekund. Pak se otáčí
k nám. "Sem, rychle! – Máte poslední možnost říct mi, kde ty dokumenty najdeme."

Neodpovím, jen rozhodím rukama. 
"A vy?!" houkne na mou parťačku. 
"Já vůbec nevím, co po mě chcete, pane... musím domů."
"Nic takového!! Dám vám čas na rozmyšlenou! Ještě rády promluvíte! U nás už změkli jiní! –

Ruce dozadu! Obě!! – Dejte těm lesbám pouta a do auta s nimi!"

A už frčíme nočním městem do neznáma. Je mi to víceméně fuk, co se nám může stát...  O
No'omi mám trochu strach. Kdyby nás zrubali, aby něco nepustila. Já jsem na nářez z bojových
sportů zvyklá, ona ne. Těžko předvídat, jak se zachová, když půjde do tuhého. Snad to zvládne a
nepromluví, ale i kdyby promluvila, kde je obálka s ukradenou složkou, naštěstí neví. V nejhorším
prokecne,  že  dělá  pro  Úřad.  Normálně  je  za  to  vyhazov,  ji  pravděpodobně  pouze  služebně
odepíšou.

Nevím, jak dlouho jedeme, snad dvacet minut, snad o něco míň. Vůz staví v úzké ulici, co ani
jako ulice nevypadá. Město duchů; tady rozhodně nemůže být úřadovna Šabaku.

Vystupujeme u oploceného areálu, u modré železné branky, kolem dokola ani noha, všude tma
jak v pytli, ticho jak v kostele. Zřejmě okrajová čtvrť. Prostě zapadák jak vyšitý.

Safrir udělá pár kroků k modré brance. "Ustřihnout visací zámek!" zavelí jednomu z policistů.
Všimnu si, že se u blízkého objektu, který dělá dojem provizorní skladištní haly, vine u země

potrubí různé síly. Voda, či plyn?
Pochodujeme chvilku ztemnělým areálem, kde je světla jak o dušičkách. Kolektivně prolézáme

dírou v plotě, po čemž terén ještě víc pustne. Mám dojem, že jsme se ocitli na smetišti; všude se
valí blíže  neurčené haraburdí jako  polámaná  překližka,  sádrokarton,  prkna,  rozpadlé dřevěné
palety.  Přicházíme k nízkému provizornímu objektu.  Fabku u vstupních dveří  přenechává Safrir
policistovi, který na to má příslušné nástroje a vzdělání. Ten se s prací moc nepáře; odšroubuje kryt
a  dlouhou  pákou  vložku  jednoduše  vylomí.  Když  uvnitř  policista  následně  rozsvítí,  spatříme
poloprázdný sklad s  dřevěnými paletami,  přepravkami, lískami a dalšími  krámy, jako jsou haldy
krabic od banánů. Je tu podobná vůně, co bývá v tržnici, kde prodávají ovoce.

Policisté  nás  odvedou k  zadní  stěně prostory.  Zde nás  vsedě připoutají  kovovými  klepety za
jednu ruku k dvoupalcové trubce. Pak se jednoduše mají k odchodu.

"Nepřeháníte to, kurva, pane Safrir?!" křiknu. "Nesplet jste se?! Co takhle záchod? To máme
dělat pod sebe jak čuňata?"



Obrací se na nejbližšího uniformovaného poldu. "Přineste jim kýbl. – Co? Nemáte? Aha. – Tak je
mi líto, kapitáne, kýbl není, poraďte si jinak. Pokud mi teď řeknete to, co chci, pustím vás a dokonce
odvezu do města až k vašemu velitelství."

Žádná z nás neodpoví.
"Jo.  Tak  vás  tu  holt  necháme,  dokud  se  nerozmyslíte.  Času  máme  habaděj.  A  modlete  se,

abychom pro vás přijeli včas. Kdyby vás tu přistihl majitel, budete situaci horko těžko vysvětlovat na
policejním okrsku v Petach Tikva."  Cynicky se rozesměje.  "Teď máme hodinu třicet po půlnoci.
Vrátíme se v pět a dáme vám poslední šanci. Možná." Zhasne světlo.

"Nechte nám tu aspoň svítit!"
"Ne, ne, ne, vy byste pak řekly, že vám Šabak odepřel spánek."
"To, co děláte, je trestný!!" zařvu vztekle, aniž bych v reálu byla vzteklá.  Nemám vůbec žádné

emoce, situace je mi lhostejná, hlavně že nás nezmlátili.
"Vy jste komická, kapitáne," ukousne Safrir shovívavě. "Odchod!" zavelí pak.
Prostorou se následně rozlehne prásknutí dveří. Po půlminutě zaslechneme odjezd vozu.

"Jsou pryč..." šeptne stísněně No'omi, "co teď?"
"Musíme zmizet."
"Ale jak??"
"Všimla sis, že ve tvém rohu stojí dřevěná bedna a na ní lísky? Dosoukej se tam po trubce a

bednu přitáhni nohama."
"Okay. Nač to?"
"V bedně budou hřebíky. Lísky odkopni, ty nechci."
Vydolovat  ohnutý  hřeb  ze  starých  prkýnek  mi  trvá  jen  chvilku.  Za  další  okamžik  si  hřebem

odmykám pouta. Je to hračka, jde to udělat i poslepu, stačí  stisknout pružinu v otvoru pro klíč.
Mám štěstí;  otvor  je  na spodku mého levého zápěstí,  takže  to jde  snadno.  Pochopitelně jsem
poldovi dala k připoutání levačku, aby má šikovnější ruka zůstala volná. Odmykat kovová pouta nás
v kurzu sebeobrany na základce naučil jistý policejní instruktor, mimochodem známý mýho táty. To
pro případ, že by nás někdy unesl hodný pán rozdávající u školy bonbóny. Instruktor říkal: "Hlavně
nepanikařte, holky, dýchejte zhluboka, tvařte se klidně a přemýšlejte! Pouta jdou otevřít lecčím;
silnou jehlou, kovovou náplní do propisky, velkou kancelářskou sponou nebo trnem na opasku.  –
Tolik náš prozíravý policista."

Dotápu ke dveřím, kde nahmátnu vypínač osvětlení.
"Bóóha, jaks to odemkla??" žasne má kamarádka s přimhouřenýma očima. "Sundáš to i mně??"
Pitomá otázka! "Néé, nechám tě tu dřepět! – Jasně, že sundám!"
Za okamžik si tře otlačené zápěstí pravé ruky. "Díky, Ruth!"
"Pouta si dej do kapsy. Jsou důkaz."
"Okay. – Páni, bez tebe bych tu ztvrdla až do rána!"
"Nech  to  plavat,  padáme  vocud.  Dveře  naštěstí  nemohli  zamknout,  když  poničili  zámek,

nemusíme tudíž lízt voknem."

Není přesně jasné, kudy nás sem vedli, takže se dáme opačným směrem. Chyba. Za halou opět
zdoláváme  hromady  všelijakých  krámů.  Přelézáme  kusy  pletiva,  pytle  se  zbytky  stavebního
materiálu a bůhví co dalšího. Je špatně vidět, svítit není čím, mobily zůstaly v akademii, a tak se při
našem pachtění držíme radši za ruce. Nepomáhá to; setrvale klopýtáme a nakonec, když už jsme u
volné plochy, spadneme společně do prachu. Lépe řečeno No'omi spadne na mě. Ujuj, mooc milý
dostat se do těsného kontaktu s jejím bytelným tělíčkem! Tak bezva mě tíží celou svojí vahou...
Hned mezi námi přeskočí jiskry o napětí dvou megavoltů. "Promiň..." zašeptám, protože jsem ji k
sobě trochu víc přivinula.

"Ty promiň... asi jsem tě bouchla..."



"To je dobrý," zdůrazňuju při vstávání. "Páni, ty ale umíš člověka přibít...!"
No'omi se zalesknou oči. 

Protáhneme se kovovou brankou s ucvaknutým zámkem, přivřeme ji, a zamíříme zkusmo vpravo.
Těžko říct, kam nás cesta dovede, snad nikam a budeme muset klusat zpět.

"Nepřehledný terén,"  zhodnotím okolí,  které  je  díky  veřejnému osvětlení  částečně viditelné.
"Omrkneme jméno ulice, pokud tu vůbec nějaký bude."  říkám. "Ale jó,  támhle vidím ceduli.  –
Simtat Ha'Tavor. Co znamená to první slovo? Čtu ho dobře?"

"Čteš. Znamená to cesta, ulička."
"Mhm. Heleď, nemáš páru, kde přesně jsme?"
"Nevím, Ruth, neznám to tu, ten chlap ze Šabaku říkal, že v Petach Tikva."
"To místo znám, Brána Naděje, leží těsně u Avivu, jen je mi divný, že tu jsou všude samý ohrady."
"Možná jsme v tovární čtvrti."
"Průmyslovej areál? Hm, může být."

Ocitáme  se  před  velkou  dvojitou  budovou.  Svítí  na  ní  billboard.  Na  dolním  nápisu  spatřím
termín, kterému rozumím. "To tiskací:  ta'asijot bíra – je něco jako pivní průmysl, to vím, ale... co
znamená nahoře to velký psací: LAPO?"

opme

"To je TEMPO, Ruth," dostane se mi vyčítavé odpovědi. "Na začátku není Lamed ale Tet. Druhý
písmeno je Mem, ne Alef." 

"A  jo,  máš  pravdu,  šestka  je  Tet, velký N  je  Mem,  vobrácená šestka  Pej,  a  na  konci  Vav s
cholamovou tečkou, čili O. Teď už to vidím. Jsem debil! Tiskací čtu perfektně, jenže tohle psací... to
mi zatím... někdy... jaksi... neto." Rozladěně mlasknu.

"Možná proto, že tak spěcháš, Ruth. Snažíš se být děsně rychlá. To taky jsi,  ale kdybys  četla
pomaleji– ta písmenka přece znáš."

"Jo, znám je, někdy jsem fakt zbrklá. – Často. – Vlastně furt."

Na  konci  ulice  zabočíme  vlevo  na  rechóv Ha'Rakévet.  Železniční  termín  v  názvu  ulice  mi
připomene nádraží, které tu nikde nevidím. Dál pokračujem po Ben Cion Galis a když se před námi
objeví benzínka v ulici Ravnicky, málem se k ní rozběhneme. Konečně můžem provést nejnutnější
očistu,  občerstvit  se  a  objednat  taxi.  Teď  musíme  co  nejrychleji  vyzvednout  skrytou  obálku  s
dokumenty. Bez nich se do akademie nemůžeme vrátit.

Jsou dvě hodiny po půlnoci, po všech těch hektických událostech dnešní noci se cítíme unavené
a od usnutí nás cestou k místu činu do Bat Jam zachraňují pouze noblesky, které nám řidič dovolil
bánit pod podmínkou, že budeme kouř foukat ven z vozu.

Po pětatřiceti  minutách jízdy stopneme taxi  nedaleko příslušného domu na rohu ulice Anne
Frank  a  Ha'Rav  Majmon. Řidiči  se  nechce  čekat,  mrmlá  cosi,  a  má  parťačka  ho  defenzívně
přemlouvá. Ozvu se i já: "Éser dakot!!"* vyštěknu zuřivě, při čemž ukážu všechny prsty. Taxíkáře má
výslovnost zděsí natolik, že s čekáním souhlasí. 

Během dvou  minut  jsem na  místě.  Dům naštěstí  mezitím nezamkli.  To,  že  by  tu  hlídkovala
Safrirova eskadra, předem vylučuju; proč taky, jsou si jistí, že sedíme připoutané k trubce v onom
skladovacím prostoru v Petach Tikva.

*  Deset minut!!



Z dopisní schránky vydoluju svazek klíčů spolu se žlutou obálku s ukradeným spisem. Nacpu si ji
za triko. Zpět do taxi usedám už po sedmi minutách.

Když  se  znovu  rozjedeme,  stojí  na  taxametru  181  šékelů,  což  je  přes  čtyřicet  eur.  Přímo  k
akademii jet nesmíme, logo, tož béřeme za cíl nedaleké multikino World.

Cesta nočním městem pokračuje necelou půlhodinku. To už na taxametru svítí 301 ₪. No co, tak
se trochu prohnu, beztak to zalácl Segevův erár. Tasím z kapsy ruličku bankovek, abych odpočítala
310 šékelů. Když mi chce řidič vracet, mávnu rukou. "Ze tov,"* pronesu velkoryse. Ruka s penězi trčí
i nadále ve vzduchu. Otáčím se k No'omi: "Nerozuměl mi ani dvě blbý slova, sakra! – Šnej milim!**

– Řekni mu, že je to dobrý!"
Řidič následně se smířlivým pousmáním poděkuje.

Do Midraše se dopachtíme po půl čtvrté ráno. Těsně před branou akademie si s nobleskami mezi
zuby předáváme obálku se zcizeným dokumentem. No'omi ji musí odevzdat sama, byl to přece její
úkol.

V ředitelské kanceláři se svítí. Jaké je naše překvapení, když zjistíme, že tu přebývá i šéf vnitřní
bezpečnosti Beni Glick.

"Kde se tu berete??!" žasne po našem příchodu Avi Tovot. "Nám bylo řečeno, že jste v korekci!
Oni vás pustili??" přidává otázku druhý přítomný.

Sáhnu do kapsy pro pouta. Má parťačka udělá totéž. "Pustily jsme se samy," ukážu ohnutý hřeb,
který jsem vzala sebou. "Tímhle jsme odemkly pouta."

"Utekly jste jim?!" nechápe Glick. "Safrir tvrdil, že na vás vzal šest aut s dvaceti policisty!"
"To udělal. Zašperoval celou ulici. Řekni, No'omi, kam nás pak odvezli."
"Do Petach Tikva, do nějakého skladu v průmyslové čtvrti. Simtat Ha'Tavor."
"Tak vy jste utekly Šabaku... to je tedy gól," se zasněným výrazem vrtí hlavou Avi Tovot. "Safrir

telefonoval, že si vás máme v sedm ráno vyzvednout na jejich centrále."
"To má panáček smůlu,"  ušklíbnu se naoko posmutněle. Sáhnu do kapsy pro popsané klíče.

Hodím je na stůl. "Tohle vracím."
"Tak je přece máš! Myslel jsem, že vám je zabavili."
"Kdepak, ti zatracení fízlové neměli o klíčích ani páru."
Oba šéfové se hlasitě rozesmějí. Po nich i my dvě. 
Zvednu ukazovák. "Pozor! Teď... zlatý hřeb programu, tadáá! No'omi?! Vyndej to."
Má parťačka sáhne za triko pro velkou žlutou obálku.
Glick ji převezme a už se zase diví. "Vracíte ji. – Proč je zalepená??"
Plácnu rukou do stolní desky. "V plánu přece stálo:  složku Arik Mancur nečíst, dát do obálky a

hned zalepit."
"Cože??!!" Nechápavě se rozhlíží, pak osloví Tovota. "Máš nůž na dopisy?"
"Ovšem, tady."
Glick  obálku otevře a nevěřícně zírá  na její  obsah.  "Arik  Mancur...  Arik  Mancur!!  Koukni,  ty

ženské to – PŘI-NES-LYYY!!!" Poslední slovo už řičí jak na lesy.
"To není možné..." zašeptá nevěřícně Tovot. "Arik Mancur...  Opravdu... Opravdu to máme!!!"

zaburácí akademií. Následně si oba podávají ruce, plácají se po ramenou a se smíchem na rtech
radostně povykují.

"Vsadili jste se se Šabakem, že úkol nezvládneme, viďte, pánové," konstatuju do toho jásotu.
"Ty to víš?" ptá se Tovot s uslzenýma očima.
"Tuším to. Takhle se raduje jen ten, kdo vyhrál první cenu v loterii. – Kolik vám Safrir dluží?"

* Dvě slova!                                                                                                                                                                          **   To je dobrý.



"Nám dvěma se Zahrinem dohromady devět tisíc šékelů," odpovídá Glick.
"Pááni, to je balík! Ten chlap se vztekne!"
"Určitě." Tovot vstává, aby nám podal ruku. "Ženské! Ještě jednou díky, že jste se tak snažily!"
Zvednu na okamžik obočí. "Chajalot* – vojáci," opravím ho jemným, ale důrazným šeptem.
"Jistě, jistě, vojáci, žádné ženské, omlouvám se!"
Glick si nás chvíli s úsměvem prohlíží. "Měly byste vědět – vojáci – že Sami Guttman vsadil proti

vám. Dluží každému z nás pětistovku."
"Velitel vsadil proti nám?? To bych od něho nečekala," zavrtím hlavou. "Zklamal mě."
Glick máchne rukou. "Tvrdil, že ten úkol není splnitelný."
"Pro náš betlémský tandem? Pchchch! Pro ten není nic nemožný, viď?" položím parťačce ruku

kolem ramen.
"Mimochodem, Ruth," navazuje Tovot, "Zahrin prohlásil,  že bys tu měla zůstat. Říkal:  Dlouho

jsem nepotkal někoho, kdo by sem tak dobře zapadl. Je rozená bojovnice, má to v očích, a při tom jí
nechybí ani skromnost, ani sebereflexe. – Následně Guttman, otrávený tím, jak tě chválíme, vsadil,
zřejmě natruc, proti vám. Pak dodal, že si tě máme vytisknout v 3D tiskárně a postavit do vstupní
haly."

Hlasitě se rozchechtám. "Já coby pomník, hahaha!, to se mu povedlo! Ale radši s chválou brzdi,
Avi, než se začnu stydět.  – Ne, vážně; Zahrin je fajn chlap. Vy všichni jste fajn. I Guttmana mám
ráda. Pro mě by byla čest pracovat tu s vámi."

Po chvilce přátelské debaty v srdečném ovzduší, panujícím v kanclu, se optám: "Páni šéfové, je
už pozdě, smí tu dnes No'omi přespat?"

Tovot přikývne. "Smí,  půjčím jí nafukovací  matraci,  ale  spát  bude v kanceláři  Dafny Baš, mé
sekretářky. "

"Proč ne u mě??"
"Protože ji zítra dopoledne potřebuju odpočatou v učebně číslo dvě. Zdůrazňuju od-po-ča-tou.

Přijede delegace z ústředí. Koren má krátce promluvit ke kadetům."
"Aha, a co hlášení?"
"Napíšete pozítří. Dostanete na to obě volný den. Jestli máš zájem, Ruth, můžeš si zítra v učebně

srazit s No'omi stůl. Přijdeš se podívat na šéfa? Bude nadšený, že jste převezly Šabak."
"Přijdu. Šéfa si ujít nedám."

výcviková akademie Mosadu, hala, o dva dny později

Lítám po Midraši jako šůs, ale má kámoška nikde. Ještě před chvílí jsem s ní mluvila a najednou...
po ní není vidu ani slechu.

Ve vstupní hale narazím na ředitele Tovota, který zrovna přišel. Má na sobě oblek. Obyčejně ho
nenosí, řekla bych; většinou tu poskakuje v košili bez kravaty. "Čau, Avi, jdeš z recepce?, nepotkals
náhodou Gabaj?, nemůžu ji najít."

Míjí nás několik kadetů, kteří zdraví Tovota a vzápětí se derou ven ze dveří.
"Nejdu z recepce. Gabaj jsem nepotkal. Vy nejste spolu?? Jak to??"
"Nevím. Byly jsme spolu, ale... zmizla mi."
"Zmizla?? To je divné. Nesedí na WC?"

* Vojačky.



"Ani zdát, Avi."
"Mhm... tak se poptáme." Sahá pro mobil. "Brnknu na bránu, jestli  neodešla." Chvíli  napjatě

stojí, mobil přitisknutý k uchu, dolní ret mezi zuby. Pak zavěšuje. Krátce na mě koukne. "Viděli ji jít
směrem k Big Mac Baru. Jestli tam míříš, můžu tě odvézt."

"Šla do hambáče?? Že nic neřekla. Odvízt potřebuju, díky."
"Pořád mi nejde do hlavy, že tě tu jenom tak nechala."
Krčím nad tím rameny. "Je to divný. V poslední dnech toho na ni bylo dost, všechny ty zkoušky a

tak... Bojím se, aby nějak... neulítla. I když... třeba jí jen došly cíga."
Mému společníkovi se to moc nezdá. "Mohla si je koupit tady v areálu."
"To mohla." Hlodá ve mně nejasné tušení nepříjemností. Sama nevím proč. Snad si jen něco

namlouvám...

Projíždíme vstupní branou, kterou otevírá soldateska, mající zrovna službu. Zdraví uctivě Aviho. 
Ledabyle,  skoro  shovívavě,  na  ně  mrknu,  loket  vysunutý z  okénka,  a  jen  tak  napůl  ruky

zasalutuju. Mně nejspíš nezdravili, ale i tak můžu dělat důležitou. Vždyť přece důležitá jsem! Žádný
z těchhle vojáčků na vrátnici, nebyl a nebude s ředitelem špiónské akademie v hospodě. Já budu. A
ne prvně.

Před Big Mac Barem za pár minut opouštíme vůz. S nejistými pocity vcházíme dovnitř.
"Tamhle!" ukážu prstem na rohový stůl vpravo naproti baru.
"Vidím ji."
Jakmile nás No'omi zaregistruje, mávne rukou a zazubí se. Zůstává ale sedět.
"Co teď?" zeptá se podezíravě Avi.
"Pfffff... to teda nevim." 
"Nechytly jste se, Ruth?"
"Vůbec. Fakt ne, přísahám."
"Myslím, když jste dopoledne psaly hlášení."
"Né, Avi! Naopak, všecko bylo perfekt. Klapalo to, ani náznak problému."
"No dobře, tak proč sedí u cizího stolu a nejde k nám?"
"Na to jsem se zrovna chtěla zeptat. Zdá se, že si dobře rozumí s tamtím vojákem."
"Očividně. Víš co, Ruth? Počkej chvíli, koupím nám pití,  pak něco vymyslíme. Usaď se poblíž.

Chceš kafe?"
"Třeba."  Upřímně,  na  pití nemám  ani  pomyšlení.  Sedám  si  a  pokud  možno  nenápadně  i

lhostejně sleduju příslušný stůl, u něhož sedí dvě vojačky a proti nim asi sedmadvacetiletý záložák s
No'omi. Napínám uši ve snaze zachytit něco z jejich rozhovoru. Ne, nejde mi o text, větám nejspíš
rozumět nebudu, ale i z melodie řeči se dá ledacos vyčíst. – – Jéžiš, ona snad řekla Midraša! – Ale
ne, jistě ne, to by přece neudělala. – A znova! – A teď zás!! Tentokrát určitě řekla Midraša, dokonce
dvakrát po sobě! Tý holce snad přeskočilo!!

Vstávám. Upravuju si  kapitánskou uniformu. Pomalým krokem přecházím k protějšímu stolu.
Pokouším se nenuceně usmívat. Jde to těžko. 

Skláním se k No'omi. "Možná si sedím na uších, ale... nemluvilas náhodou o akademii?"
"Ne... tedy jo, mluvila. Tady voják se ptal, co dělám."
"A tys mu to poctivě řekla."
"No."
To se mi snad zdá!! Já se z tý holky... třináct-dvanáct!!
Voják na mě vzápětí nepřátelsky promluví. Nerozumím mu a, upřímně, je mi buřt, co tu vykládá.
Zaškaredím se a ukážu na něho. "Ty – drž laskavě zobák, na nic sem se neptala. Co je todle za

móresy?! Odkdy vojclové oslovují důstojníky?!" Poklepu ukazovákem na své kapitánské výložky.
Záložník se otáčí k No'omi, aby jí cosi složitého vysvětlil. Vzápětí se s řečí znovu obrací ke mně.



"Řekla  sem sklapni,  vojáku,  a  hleď  si  svýho!!  Nech tady  kadetku  na  pokoji!!  – Měla  by  sis
sednout k nám, No'omi!" Vztek už potlačuju jen s vypětím sil.

Voják zvýší hlas a cosi ze sebe vysype. Uchopí mou vstávající kámošku za rameno, aby ji stáhl
zpět na židli.

"Pusť ji, ty troubo!!" Můj křik už zaregistroval i Tovot.
Když se pokusím vecpat před No'omi tak, aby mohla znovu vstát, její soused mě čapne za rukáv

a odtahuje stranou. Chvíli zápolíme o mou uniformu.
"Co se tu děje??!!" zahřmí hlas Aviho Tovota.
Ukážu na záložáka. "Vidíš, né, tahá mě za stejnokroj. A před tim bránil  No'omi ve vodchodu.

Držel ji za rameno."
"Ale né, to je dobrý, nic mi neudělal,"  s úsměvem se ohrazuje postižená.
Praštím pěstí do stolu. "Ale mně jó! Vodkdy šmaká zasraný záložácký ucho na kapitána, éé?!!"
Avi Tovot bere mobil. "Maličkost, zavolám vojenskou policii a nechám toho chlapce zjistit."

Skutečně;  poldové jsou  na  místě  velmi  brzy.  Dotyčný voják  musí předložit  doklady,  jeden  z
policistů pak zapisuje průběh celého incidentu, který mu Avi  přetlumočí.  Celá akce trvá zhruba
sedm minut. Oddíl vojenských policistů poté odjíždí. 

No'omi si konečně přesedá k nám, záložák zůstává na místě, na němž byl.
"Nechtěl jsem mluvit před lidmi, kadetko, ale..." říká upjatě Tovot s pohledem upřeným na mě.

Chápu to tak, že mám v řeči pokračovat. Ztišuju hlas: "…uvědom si, že nemůžeš každýmu troubovi,
na kerýho narazíš, vyslepičit, co děláš. Co dyž je nepřítel?? Nebo Glickův agent? Šmírák, e? Práskne
tě, žes mluvila vo Midraši a za pět minut si na ulici bez práce! Dyť tě za to můžou vylejt, čoveče,
copak to nechápeš?! Dostalas  Teze pro kadety, v nich stojí, co máš řikat cizejm lidem, dyž se tě
zeptaj, kde pracuješ. Vsadim se, žes je ani nevodevřela. Přineslas je vod Aviho, dala u mě na stůl k
počítači a vod tý doby tam ležej."

"Na čtení nebyl čas..." Pokrčí rameny. "Tak promiň..."
"Promiň?!" Plácnu se do stehen. Následně obracím oči  sloup. Kouknu na Aviho. "Vona řekla

promiň! Mně!! No'omi, dyť ty se chováš jak na střední škole!!"
"A co mám teda říct?!" zazní napůl plačtivě, napůl zlobně.
"Musíš poprosit tudle Aviho, aby to nehlásil! A slíbit mu, že už to nikdy neuděláš! A taky to, že si

Teze hned přečteš!"
"No jó! Všecko udělám, slibuju, a omluvám se, pane Tovot."
Dívám se na ni; nechápu, co to dnes do tý holky vjelo.

Sedíme mlčky u stolu. Nejvíc rozladěná jsem asi já. Nějak nejsem schopna předešlý incident
skousnout. Jsem žárlivostí bez sebe. Čím dál víc. Vůbec se neovládám. Pořád vidím mou kamarádku
sedět vedle vojáka od protějšího stolu a smát se na něho. Vypadali jako mladý spokojený hetero
pár. Začínající rodinka, základ státu. Šmarjá, já tak strašně žárlím!! Neustojím to!! – Nezvládnu to!
Něco uvnitř mi říká, že No'omi patří mně! Mám ji ráda! Miluju ji!! Nemůžu si pomoct! – Mít kudlu v
těle je lepší než vidět ji s chlapem!!! 

Navíc... Bože!, ten trapas, že se mě musel zastat Avi Tovot, respektive muž, a pak ještě vojenští
poldové! Jaká degradace! Dycky si dokážu poradit sama a teď přede všema v sále vypadám jak...
kapitán srab. – Ale neva, prostě si to s vojákem vyřikám, jen co vyleze z hambáče! Jistě si brzy zajde
na retko. Pak si ho, šmejda, podám!! 

Cítím mrazení v zádech; takový typický, kdy potlačuju vztek tak silný, že jsem všeho schopna.

Netrvá to dlouho; voják opouští s krabičkou cigaret v ruce lokál. Vyjdu pomalu za ním. Zůstávám
stát na schůdkách u vchodu, díky tomu čahouna ve vojenské uniformě přesahuju víc než o půl



hlavy.
Nepříjemný mráz  se  mi  stále  prohání po  zádech.  "Je  to  má holka,"  začnu tichou,  sveřepou

angličtinou. "Jen abys věděl."
"Vážně? Moc se netvářila, že by byla tvá holka."
"Co ty vo tom víš, he? Řikám, je moje, vojáku! Ruce pryč vod ní, jasný?! Je to rozkaz!"
"Mě anglický rozkazy nezajímají, kapitáne."
"Opakuju, ruce pryč vod té dívky! Než o ně přijdeš!"
Vychrlí na mě cosi hebrejsky.
"Blabla,  vim  hovno,  co  tu  meleš,"  mávnu  rukou.  Chuť  vyprovokovat  střet,  přestože  nejspíš

dostanu na boudu, mě nepouští.  "A moc neser, sme tu sami, tady ti nikdo nepomůže."
"Aby sis nenaběhla, kapitáne," na to voják posměšně.
"Si vostuda IDF, dyž neposloucháš rozkazy důstojníků, a navíc je fyzicky vobtěžuješ!" ušklíbnu se.

Ukážu na rukáv, za nějž mě ještě před chvílí tahal.
Úšklebek mi oplatí.
Vytrčím prostředník. "Běž do hajzlu i se svou chlapskou arogancí, vole!!"
"Až po tobě, kapitáne!!" 
"Polib mi prdel!! A co se naběhnutí týče, musíš si nejdřív flusnout pod nohy, ty blbej... PRCKU!!!"

Poslední slovo zařvu na celé kolo.
Teď jsem ho konečně naštvala,  neboť má přinejmenším sto devadesát centimetrů. Ožene se

rukou, aby mi jejím hřbetem napálil facana. Normálně by mě nezasáhl, protože mám solidní výcvik
a reaguju rychle, jenže tady jsou za mými zády dveře do lokálu, není tudíž kam ustoupit. Takže ránu
zachytím. Bohužel byla dost prudká, a tak si dám do frňáku zápěstím vlastní ruky.

Asi mi poteče červená, cítím to, to ale nevadí. Vojákovo zápěstí mám ještě při ruce. Využiju toho,
čapnu ho, a skočím ze schůdků. Zatáhnu celou svou vahou tak prudce, že voják letí za mnou. Nebýt
tu schody, možná by to ustál, takhle ale zakopne a řítí se k zemi. Padnu na záda, přes vojákovu
nataženou ruku přehodím nohy, jednu mu zapřu za krk, druhou položím na hruď a zapáčím loket. V
džudu se tomu říká Žuži Gatame. Jak druhé slovo naznačuje, jde o držení.

Voják má tak silný pracky, že jestli ohne loket, už mu ho víc nenarovnám, a tak dám do páky větší
fortel, než je třeba, navíc si pomůžu oběma nohama.

Kruci, přetáhla jsem to! Ozve se nehezké lupnutí a ruka v lokti povolí. Voják vydá táhlý, zoufalý
výkřik vysokým hlasem, při němž mi ztuhne krev v žilách.

Ihned ho pouštím. Ještě pořád křičí, jako když ho na nože berou. Snaží se ruku narovnat.
"Ne, ne, ne, ne, ne, nešahej na to, nech to bejt, to musí doktor!! – Sedni si tu ke zdi, já zavolám

houkačku!" Nakonec ho beru zezadu pod rameny a ke zdi mu pomůžu.

Vbíhám do lokálu, abych rychle přešla k barovému pultu, odkud beru papírový ubrousek. Kus z
něho si vecpu do nosu. Jde o to zastavit kapající krev. "Rychle, volejte sanitku!" křiknu na barmana.
"Venku se zranil voják!" 

Přichází ke mně Avi Tovot. "Co se děje, Ruth? Udělal ti něco?"
Popotáhnu a nacpu si ubrousek hlouběji do nosní dírky. "Mně né. Jenom si pochroumal ruku,"

vyhnu se konkrétní odpovědi.
"A ty?"
"No... on uklouz, já ho chytla a letěli jsme oba. Nic mi není."

Venku se už mezitím vytvořil hlouček lidí. Voják, v obličeji sinalý, sedí na zemi opřený o zeď, s
bolestným výrazem ve tváři. Zdravou rukou si přidržuje zlomený loket. 

"Jestli tě napadl, zažalujeme ho," prohlašuje tvrdě Tovot.
"Ne, Avi, nenapadl mě. – Že jsme oba spadli, vojáku?" obracím se na zraněného.
"Jo..." zachroptí lámanou anglinou, "tady... na schodech..."



"Vidíš."
Všímám si, jak po mně No'omi zlobně pokukuje. Ignoruju to. Odcházím do lokálu, abych se za

okamžik vrátila s lahví koňaku. Otevřenou ji postavím vedle vojáka. Přinesu i krabičku jeho cigaret,
valící se opodál. "Hele, promiň, fakt jsem nechtěla, beru to na sebe, bylo to mý selhání."

Na mou řeč víceméně nereaguje.
Přijíždí sanitka.  Popojdeme stranou. Avi  se zatváří přísně.  "Bereš to na sebe. Já to náhodou

zaslechl. Jak to tedy bylo, Ruth? A pravdu!"
"Tobě vždycky pravdu, Avi... Provokovala jsem tak dlouho, až mě praštil. Pak jsem mu nasadila

páku a...  jeho loket rupnul.  Je mi  líto...  zaútočil,  bránila jsem se,  byl  to boj,  musela jsem ho...
znehybnit, je moc silnej. Ale... sorry, už se to nestane, nebudu dělat další potíže."

"Dal ti pěstí do nosu?"
"Netrefil mě. Vykryla jsem to. Chybělo místo na úkrok. Bouchla jsem se sama."
"No dobře."
"Tos  ho  musela  zmrzačit?!"  vyčítavě  se  vmísí do  hovoru  No'omi.  "Vždyť  ti  ten  chudák  nic

neudělal! Jen si ke mně přisedl!"
"Že mi nic neudělal?! Jak todle můžeš, krucinál, říct?! Ten chlap po mně dvakrát vyjel! Voják

napadl důstojníka! Nejdřív uvnitř, pak eště venku! Je vo hlavu větší než já!! Myslíš, že budu čekat,
až mi zlomí krk?!  –  Jo, a teď pár slov k tobě, kadetko Gabaj:  v akademii pro špióny se nesmíš
kámošit s kdekerym cizim volem! Že si přised?! A co?! Tak sis ty měla vodsednout!!"

"Proč bych to dělala?! Vždyť byl příjemný!"
"Příjemný...?! Slyšíš to, Avi?! On byl příííjemnýý...! Tak si ho vem sebou domů, toho blba!! Nebo

rovnou do akademie!!" Několikrát se nadechnu, abych zas nevypěnila.  –  "Všecko pochází z toho,
žes nečetla Teze pro kadety!"

"Myslím, Ruth, že ti nejde o Teze, že prostě žárlíš! Heleď, pomohlas mi u zkoušek, cením si toho,
ale o svém soukromí si rozhoduju sama!"

Hodím nevěřícným pohledem po Avim. "Jo?! A v putyce za sebe klidně necháš mluvit cizího
vojcla. Něco ti povim: dyž za tebe někdo mluví, tak za tebe i jedná!"

"Ruth–!"
"Neříkej mi, Ruth, v týdle situaci, do hajzlu!! Koukni; měla sem tě za správnou holku. Byl to omyl.

Bohužel. Jestli k tvýmu životu patřej chlapi, okay, máš je mít, fakt je to tvá věc. Ovšem, nepočítej s
mojí podporou. Ne, to neni pomsta, já do holek,  co si vodskakujou k chlapum, neinvestuju. Je to
jako nakoupit na burze bezcenný akcie. Tydle holky nemaj charakter, nemaj páteř. Sou nespolehlivý
vonuce. Takže se, No'omi, rozhoduj sama za sebe, protože od teď na to sama jsi! Na všecko. Můj
zájem o tebe skončil. Klidně si na chlapy kvokej, dyž jsou ti příjemný, v pohodě. Ale beze mě."

Odcházím do lokálu, kde si u baru objednávám kolu. Jsem parádně naštvaná. Všecko se pokazilo.
Ani jsem No'omi nestihla dát prsten, natož abychom se spolu milovaly... Vlastně... možná je lepší,
že mezi námi k ničemu nedošlo...

Se  sklínkou koly  v  ruce vycházím ven před lokál.  Sanitka se  zraněným zrovna odjíždí.  Skoro
všichni okolostojící se už rozešli.

 
"To jste si pomohla, kadetko Gabaj," zaslechnu vyčítavý has Aviho Tovota. "Proč jste najednou

taková? Když jste mašírovala po zahradě akademie jako obyčejný voják, byla vám Ruth dobrá, že?
Víte vy vůbec, proč vás tehdy tak rychle stáhli ze strážní služby?"

"No... na ústředí prý znovu probírali odmítnuté žádosti a–"
"Znovu?! Co to vykládáte za báchorky?! Vždyť vy nic nevíte!" nasupí se Avi Tovot. "U nás se

nikdo dvakrát neposuzuje! Když vás nevezmeme, jste z kola venku! Jednou provždy!"
"Ruth říkala–"
"Aha. Ruth asi chtěla svou pomoc zamlčet. Ale nebýt jí, nedostala jste se do akademie ani za sto



let! To Ruth přemluvila Segeva, aby mi přikázal zařadit vás do třídy k úředníkům! A později ředitel
Koren??  Myslíte,  že  on  by  vás  někam protlačoval?!  Proč  by  to  dělal?!  Nezavadil  by  o  vás  ani
pohledem, vážená! To, že vás doporučil k řádnému studiu, udělal pro Ruth! Aby se jí revanšoval,
nikoli  vám! Nebýt toho, jste dnes nezaměstnaná absolventka základní služby s hodností vojína!
Tohle všechno si  laskavě uvědomte!  Očekávám z vaší strany vůči  Ruth mnohem víc respektu a
vděčnosti. A ona jistě také. – Co se služby týče, fakt, že jste mluvila s nepovolanou osobou o svém
studiu v Midraši, budu pro tentokrát tolerovat. Že jste to vy. Ale jen pro tentokrát, příště vás za to
na minutu vyhodím.  – Zítra v pět odpoledne vás čekám ve své kanceláři. Budete znát  Teze, jako
když bičem práská. Rozuměla jste mi?!"

"Ano, pane Tovot..."
"Dobře. Teď se vraťte ke studiu, kadetko Gabaj."

výcviková akademie Mosadu, zahrada

Je večer a já sedím na schodech před akademií. Poslouchám okolní zvuky, skrz které přemýšlím o
nesmrtelnosti chroustů. Jinak řečeno, snažím se nemyslet na nic, zejména ne na odpolední incident
v hambáči. Kolem je klid, kadeti jsou zřejmě uvnitř v budově, nebo se už všichni vytratili. Pomalu se
smráká. Kolik je vlastně hodin...? – Ále... nemám páru, dyť je to fuk...

Škrábne mě do očí, když se mezi keři cosi pohne. Někdo se blíží k akademii. Vlastně ne někdo, ale
ONA, už ji poznávám. Má na sobě džíny a tmavé vojenské triko. V pravé ruce cosi nese. Její chůze
působí poněkud váhavě.

Sakra, měla bych vzít dráhu dřív, než sem dojde!
Chci  vstát,  ale  nakonec  to  neudělám.  Sama  nevím  proč.  Když  poblíž  spatřím  její udělanou

postavičku, zapudím všechny zbylé myšlenky na odchod.
Chvíli  vedle mě stojí jak školák na hanbě,  pak zaklekne na nejnižší schod. Faul,  stehnem se

dotkne mého lýtka.  –  Že by záměr?  –  Láhev červeného,  co přinesla,  staví na zem pod schody.
Okamžitě si vybavím Ilonu Zehavi. S tou to přece také začalo vínem. – Že by analogie?

Jak na mě No'omi pohlédne svýma smutnýma temnýma kukadlama, úplně roztaju. Ale né...! 
Chvíli obě mlčíme. Sledujeme napjatě jedna na druhou.
Udělá krátké, roztržité gesto. "Přinesla jsem z baru červený... jenže nemám tú... vývrtku." Třemi

prsty žmoulá zlatý řetízek, visící na jejím krku. Poté ho bere do zubů.
"Víno...?"  –  Proč  má sakra  tak  hezkou  pusu??  Nedokážu  jí–! Já nemůžu–! Já to  prostě  to

nezvládnu. Měla jsem zmizet včas.
"Nemáš tam...  u sebe...  něco...  na to...?" zeptá se polohlasem, když ukáže na akademii a na

láhev vína.  
"Eee...  né,  nemám,  ale...  víš  co?,  zaběhnu k  Avimu."  To  je  mi  ochota!  Bóže...  kde  jsou  má

předsevzetí, že s ní končím...?

Zaklepu  na  Tovotovy  dveře.  Po  vyzvání nakouknu  dovnitř.  U  ředitelského  stolu  sedí dobře
upravená třicítka v jásavě červeném kostýmku. Slušel by jí mopslík v náručí. "Máš tu hosta, Avi,
promiň, hned vypadnu, potřebuju maličkost, otevřít flašku, chybí nám vývrtka." 

"Vám chybí??" podiví se Tovot.
"Nám, Avi, bohužel. Promiň, jsem v tom až po uši."



"Už zas? – Byly jste v kuchyňce?"
"Upřímně... nebyly."
"No dobře, pojď dál, po něčem se koukneme." Ukáže na návštěvnici. "Tohle je má žena. – Tohle

– Ruth Singer."
"Tvá žena??! Ale to mě moc těší, že vás poznávám, paní Tovot!"
Vstane, libě se pousměje a podá mi ruku. Je fakt sympatická tahle blondýnka v červeném.
"Avi, když k vývrtce přihodíš tři sklenky, můžem si kolektivně připít," navrhnu.
A taky jo.
Víno mi  moc  nešmakuje,  přijde  mi  teplý a  sladký.  Pokud malou slzu,  mám radši  studený a

nakyslý.  Odkládám  sklenku  na  stůl.  "Když  už  vás  vidím,  paní Tovot,  musím  vám  něco  říct.
Omlouvám se za angličtinu, ale věc se má tak; v hebrejštině nejsem bohužel příliš gramotná."

"Aha... no... prosím, mluvte," odpoví anglicky s neskrývaným zájmem.
"Tak tedy... nebýt lesbou, musela bych vám závidět vašeho manžela, je totiž skvělej chlap."
Paní Tovot zalapá po dechu. "Eee... ano?" vypraví se zebe.
Avi mě poplácá po zádech. "To je celá naše Ruth; co na srdci, to na jazyku, viď?"
"Promiňte, nechci být neomalená, už odcházím. – Ráda jsem vás poznala, paní Tovot. – Teď mě

omluvte, venku čeká moje holka, přeju hezký večer."
Opouštím ředitelskou místnost. Tovotovým se jistě ulevilo, že mě mají z krku. Mnohem později

se mám od Aviho dovědět, že jeho žena na mou adresu následně poznamenala: pěkná vichřice.

Před akademií usedám na schody. "Avi má v kanclu svou polovičku. Je milá." Napřáhnu ruku.
"Tady máš otevřenou láhev. Trochu jsme upili."

No'omi si lokne a láhev mi vrací. "Ještě jsi naštvaná?"
"Ani ne. Nezapomeň si vzít Teze."
"Jasně. Tovot mě chce zítra zkoušet."
"Vidíš. Měla by ses učit."
"Teď se mi moc nechce, Ruth."
"Registruju..."
Usměje se na mě a její pohled signalizuje upřímnost. "Tovot mi před tím vysvětlil, žes mě dostala

do akademie. Trochu jsem to tušila, ale– teď už chápu, pročs tehdy říkala: třeba padneš někomu do
oka, kdo ti pomůže."

Ten její sladký úsměv... jak se mu mám ubránit?? "No'omi, o nic přece nešlo, ztratila jsem za
tebe pár slov, když byla příležitost, to je všechno."

"Díky! Díky!! Jsem ti strašně vděčná, abys věděla! Jsi  tak nezištná, Ruth, fákt. Každý by něco
chtěl, jen ty ne. A za tamto prve, za ty řeči v baru, se omlouvám. Upadla jsem do deprese po
telefonátu s našima."

"Aha. Nech to klidně být, už jsem to celé zapomněla."
"Jaks teď byla pryč, Ruth, chvíli jsem vzpomínala. Ty bláho, že jsme toho spolu zažily, viď?"
"Jo,"  přikývnu.  "Za  těch  pár  dní  ažaž."  Kam  rozhovor  směřuje,  je  jasné;  do  polohy  ležícího

střelce.
"Fakt se už nezlobíš? Abys mi taky neotočila loket."
"No'omi, proč tohle říkáš? Nikdy bych ti neublížila."
Nakloní se ke mně, aby mi vlepila mokrou pusu na tvář. Při tom ji na okamžik ozáří zapadající

slunce, které probleskává skrz porost. Být to ve filmu, řeknu: děsnej kýč. 
Následuje další pusa. Po ní jsem už dočista v troubě. Vzdávám to. "No'omi... chtěla bych tě vidět

nahou... když slunce zachází za horu Chermon..." Ach, Bóže, to jsem zas zplodila blábol...!
Pohlédne na mě vyčítavě. Na okamžik sešpulí pusu do malého úhledného kolečka. "Kvůli tomu

chceš jet až na Golany?? Tu dálku?!"
Pokrčím rameny. "Já nevím..."



"To je zbytečný, Ruth." Chvíli pomrkává a pozoruje mě. "Mám lepší nápad."
"Jo?"
Ukáže rukou. "Tady za barák skoro nikdo nechodí. Okoukla jsem to ve strážní službě. Bývá tam

prázdno, zvlášť večer." Má zrůžovělé tváře.
"Tam vzadu?"
"Mhm."
"A co máš jako... na mysli?"
"No... můžem tam zajít, Ruth. Mezi okny je dlouhá zeď. Mohla by ses o ni opřít." Dost plaše

zamrká.
"Já se mám opřít o zeď?? A co uděláš ty??"
"No... já si kleknu."
"Styď se,  materialistko...  nabízím ti  romantickou schůzku v panenský přírodě a ty  mě chceš

jednoduše... přelíznout."
"No. Chtěla bych. Víš... s Ilonou nic nebylo. Pořád to jedno. A já chtěla mnohem víc! Jenže ona

ne. –  A co ty Ruth? Ani ty nechceš? Proč? Co je na mně špatnýho?"
"Nejde o tebe, ale o mně, jsem vdaná, vždyť víš..." vzdychnu těžce. "Na druhou stranu... cožpak

se tobě dát říct ne, vojáčku...?"
Zalesknou se jí oči. "Tak půjdem?"
"Nejdřív se osprchnu."
"Ruth, to není nutný!"
"Je, No'omi. To ti máma neřekla, že správná holka voní mejdlem?"
"Ale jó, to jó, řekla, já jen, že se nemusíš–"
"Musím. Ráda se nabízím v použitelný podobě."
"A oč ti jde? Dostalas to, nebo co?"
Těžce se pousměju. "Nedostala. Odbyla jsem si to, před příletem do Avivu.  – Teď mi vracíš, co

jsem ti nedávno řekla v zákopu, viď?"
"Nevracím, Ruth! Já jen... abys vůbec přišla."
"Přijdu, neboj."

Když se za pár minut vrátím před akademii, má kámoška sedí pořád na schodech. Bradu má
opřenou o svá kolena. V láhvi je o něco míň vína.

"Chceš napít?" zeptá se mě.
"Ne, dík, ani ne."

Za akademií je fakt na první pohled pusto. Ovšem, nakolik je tohle místo bezpečné, těžko říct.
Nedostatek světla určitě nahrazuje radar s infravizí. Možná tu jsou i senzory na pohyb. Na zvuk. Na
kov. Na amoniak... a kdoví nač ještě. Ále... čert to vezmi. Radši bych měla myslet na svoji ženu, na
Maju. Což taky činím. S křížkem po funuse, já vím.

"Kde se mám opřít," zeptám se rezignovaně. "Ještě bys měla vědět... že v posteli nejsem žádná
domina, tak si to nějak diriguj, jo."

"Okay.  Opři  se  tady."  S  lesknoucíma se  očima padá na  kolena,  jako by  spatřila  Boží zázrak.
Sepjatýma rukama  bojuje s  pleteným opaskem mých vojenských  kalhot,  na  němž je  obyčejná
kovová spona. Pokukuje po mně, zda si to nerozmyslím, jenže na to je už pozdě.

Stáhne mi kalhoty na kolena. "Jak to...?"
"Nebrala jsem si spodní," vysvětluju, "abys je nemusela... aby ti nepřekážely."  
"Ahá, Ruth, já se jen divila. – Ah, dobře se neholíš! Iloně to poslední měsíc někdo poradil a–"
"–mělas na krku holouse."
"Nóó!" zvonivě se rozesměje.
"Chápu, No'omi, i mně by to vadilo." Vystrčím boky a dám nohy co nejvíc od sebe. Moc to nejde,



kalhoty mi překážejí, měla jsem je sundat.
Má partnerka pohlédne krátce vzhůru: "Taky se neholím a muhem amuhm-mhaa..."
Posledním slovům nerozumím, protože pusu už připlácla na můj  klín.  Respektive vecpala do

něho. – Au! To byl prst. Jde na to hezky zostra. "Jau!" Další prst.
"Bolí? Promiň!, asi jsem to udělala moc rychle..."
"Neva..."

Dlouho jsem neměla sex, poslední dni byly stresové a taky má kámoška, co si mě tak hezky
podává... Díky tomu všemu jsem za chvilku nažhavená jak značkovací železo. Když to na mě přijde,
sjedu zády po stěně, kecnu si na zadek a skácím se podél zdi. Jakmile No'omi pochopí, že jsem už
byla, začne se po mně soukat nahoru, při čemž se mé kalhoty ocitají až na botách, lépe řečeno mé
boty v kalhotách.

Líbá mě umatlanou pusou a já cítím, jak jí hoří tváře. Ne, že by mně nehořely. "Chceš mě taky–?"
nedopoví.

"Jo, taky tě chci. Jako Ilona."
"Okay. Vleže?"
"Nejlíp."
Čtyřručně rozpínáme No'ominy džíny. 
Nacpu jí prsty do kalhotek. "Páni, ještě jsem se tě nedotkla!"
"Ani nemusíš. Mně stačí myslet na to a–" zašeptá vzrušeně. "Ilona si pokaždý utírala ruku do

šátku. – Tobě to vadí?"
"Naopak. Já šátek nepotřebuju. Mám pusu."
"Aha... to je faajnnn..."

Milujeme se v polovědomí na trávě nedaleko zdi akademie. Když se poblíž cosi ozve, ignorujeme
to. Zaslechneme pomalé kroky, krátce blikne světlo baterky, následuje nám  neadresovaný dotaz:
"Oj va'avoj, ma kore kan?"*

"Lo kore klum po. Štej  lesbijot  mizdajnot al  ha'ricpa,"** zkonstatuje pobaveně druhý mužský
hlas. Nejspíš šla kolem vojenská hlídka a vymákla nás. 

Když se nakonec probereme do reálu, oblékám se, No'omi si zapíná džíny. "Jsi okay, Ruth? Bylo
to... dobrý?"

"Miluju tě..." zmůžu se zašeptat. "Teď ještě daleko víc..."
"Já vím, díky za všechno..."
"A ty, No'omi? Užila sis trochu?"
"To jó, ale... ještě bych pokračovala."
"Já taky, jenže ne tady. Byli tu vojáci, viděli nás. Půjdem ke mně, mm?" kývnu hlavou směrem k

akademii.
"No... ráda, ale co Tovot?"
"Brnknu mu. Musím nás prásknout." Beru dvoučíslý mobil, mačkám hotku dvě.
"Ano?"
"Ruth. – Čau, Avi, chci se zeptat–"
"Jó, může u tebe přespat, beru na vědomí."
"Už to víš..."
"No ovšem. – Už to ví celý Tel Aviv."
"Hm... povzbudivá synekdocha..."
"Ale pravdivá."
"Okay, Avi... dík. A promiň. Dobrou."

*   Probůh, co se tu děje?                                                                                                 ** Vůbec nic. Na zemi tu šoustají dvě lesby.



výcviková akademie Mosadu, byt, druh  ý   den

Ze sna mě probouzí rána a křik.
"Co se děje?" zeptám se s jedním okem otevřeným. Zavětřím vůni koberce; zjišťuju, že máme

ustláno na podlaze. Jasně, na skládací lůžko bychom se obě nevešly.
No'omi ukáže na pootevřené dveře. "Vešla sem ředitelova sekretářka a hned pak utekla."
"Dafna?? Co ta tu dělala?? Nekřičela něco??"
"Nó. – Dobrý Bože, ty ženské se tu válí dočista nahé!"
"Aha. Běžím za ní." Vyskakuju ze země a sahám po klice.
"Ruth! Obleč se!"
"A jo, sakra!" Hážu na sebe v kvapu triko a gatě.

Dafnu Baš spatřím sedět u stolu nedaleko automatu na kávu. Vypadá roztržitě. 
Usedám k ní. "Mrzí mě, že jste nás musela zastihnout tak... včera jsme trochu flámovaly. Vymklo

se nám to. Tovot byl informován."
"Nic se neděje, jen jsem si na chvíli sedla. Trochu jste mě zaskočily, vy dvě."
"To mě mrzí, koupím vám kafe, uklidní vás."
"Nemusíte, klidná jsem dost. Nedivte se, něco podobného vidím v Midraši prvně. Teď už chápu,

proč Sami Guttman říká, že až odtud odejdete, budeme podle vás měřit čas; tohle se událo před
Ruth a tohle až po ní."

Ta ženská mě baví! "Jako před a po letopočtu?" Rozesměju se.
"Přesně tak."
"Což o to, velitel kurzu mi vždycky fandil," poznamenávám cynicky.
Tovotova sekretářka vstává. "Abych nezapomněla, proč jsem k vám vlastně šla: mám vzkaz, v

deset hodin buďte na ústředí, čeká vás Segev."
"Rozumím, paní Baš, budu tam."
"Můžete mi říkat křestním jménem, Ruth, jestli chcete." 
"Velmi ráda, děkuju."
"Ještě informujte kadetku... no tu vaši..."
"Gabaj?"
"Ano, Gabaj; ať se přesně v osm dostaví do učebny číslo dvě. A ať nezapomene odpoledne na

zkoušku z Tezí."
"Vyřídím."

Vracím se do svého budoáru. Má kámoška je už oblečená. Složila deku, na níž jsme strávily noc,
teď tu postává s nejistým výrazem ve tváři. "Tak co, Ruth? Všecko dobrý?"

"Jó, ha'kol tov, všecko dobrý." Otvírám zásuvku u stolu, abych z ní vyndala malou krabičku. "Zavři
oči, chci ti něco dát. A půjč mi levou packu." Navléknu jí s citem prsten, který jsem před pár dny
zakoupila v klenotnictví na Kikar Ha'Medyna.

"No, Ruth..?! To je přece zlatý snubák!"
"Je. Už ti ho chci dát dýl."
Padne mi kolem krku, líbá mě. "Prvně v životě, co jsem dostala prsten! A prvně v životě, co mě

někdo opravdu chce! Nečekala bych, že to bude... teroristka jako ty!" Opakovaně mě líbá.
"Teroristka... Říkal Guttman, ne?" vymaním se jemně ze sevření.
"Kdepak. Kdysi jsem četla o žoldákovi. Poslal sám sebe v zavazadle do cizího státu. Měl na břiše

stejný svaly jako ty. A na žebrech podobný jizvy z boje." Zavěsí se mi na krk. "Ruuuth... moc děkuju
za prstýnek! Mám tě ráda! Chci tě! Uděláme si to?"

"Bylo by fajn navázat na tu krásnou noc, jenže to nejde, za čtvrt hodiny musíš být ve dvojce



učebně, jsi v kurzu pro kadety, vzpomínáš?"
"Bóóha, já úplně zapomněla!"
"Vidíš. A Teze si vem sebou, ať je odpoledne umíš."
"No jó, ještě ty Teze!"
"Na, tady jsou, dej si je za triko, ať je tu zas necháš."
"Díky, Ruth. Nechceš jít se mnou?"
"Kam?"
"Do kurzu."
"Co bych tam dělala, nejsem kadet. A pak, musím vedle na ústředí."
"Aha. Děje se něco?"
"To nevím, No'omi."
"Hm... a co bude večer?"
"Zůstaneš tady. – Pokud složíš zkoušku z Tezí. Jinak tě tu Tovot nenechá."
"Říkal?"
"Neříkal. Odhaduju."
"Okay, já to našprtám. – Ruth?"
"Jo?"
"Víš... překážejí mně dlouhý nehty, proto je nenosím, a nemám ráda ani věci na prstech a... na

rukou a tak... nebude ti vadit, když si navlíknu tvůj prsten na řetízek na krku??"
Políbím ji na cop. "Už mi u tebe někdy něco vadilo, vojáčku?"

ústřed  í   Mosadu, odbor koordinace

Při čekání na Segeva popíjím kávu z automatu a rozhlížím se po rozšířené chodbě. Krom okna,
plakátů s vojenskou tématikou vidím dva čekající muže. Jeden čte noviny, druhý esemeskuje.

Z místnosti poblíž vykoukne čísi kudrnatá hlava; á, Roško, asistent generála Segeva!
Mávnu na něho. "Hej, zdravím, agente, co tvůj šéf, už dorazil?"
Hlava se zatřepe na znamení nesouhlasu. "Zatím ne, ale můžeš počkat u mě, i kafe ti uvařím lepší

než máš," ukáže s nelibostí na automat.
"Tak dobře."  Jsem si  jistá,  že  mu nejde o kávu,  že  ze mě hodlá páčit  další  historky z mého

předešlého života ve starém Josefově. Obvykle nejsem sdílná, když se mi nechce vyprávět, ale ve
zvláštním případě... co počít?

Vzhledem k tomu, že jsme vedli dialog v češtině, oba čekající přerušují činnost a zírají na nás jak
na z višně spadlé. Zřejmě horečně uvažují, co to bylo za hatmatilku.

Roškova kancelář je překvapivě prostorná. Skoro bych řekla větší než pracovna jeho šéfa. Okna
má překrytá nažloutlým neprůhledným materiálem, místnost přisvětluje masivní zářivkové těleso.
Koberec  nic  okázalého,  sice  peršan,  ale  jen  strojový,  nábytek  kvalitní  kancelářský,  žádná
dřevotříska.  V  rohu,  který  by  šlo  s  trochou  nadsázky  označit  za  minikuchyň,  poblikává  drahý
espreso kávovar. Vedle něho na tácu stojí dva naplněné šálky. Už se mi sbíhají sliny!

Usedám do pohodlného křesla, před sebou horkou kávu. Mimochodem velmi chutnou, prostě
úplně jiný kafe než z automatu na chodbě.

"Co doma, kolego?" vyzvídám. "Všecko okay, nebo jako obyč? Jestlipaks řekl svý ženě, že s ní chci
mluvit?"



"Řekl. Byla překvapená. A myslím, že se toho trochu lekla."
"Přesně jak jsem čekala. Takže pomohlo? Aspoň ein winziges rak kcat?"*

"Řekl bych...  snad ano. Vztahy jsou teď trochu lepší, přinejmenším to prozatím nevypadá na
rozvod. Ani tchýně už nevolá tak často."

"Jofi.** Na druhou stranu, kdyby bylo třeba, promluvím s ní."
"Jo, díky, budu to mít na paměti."
Usrknu kávy. Je lahodná. "Chutná skvěle, Roško."
"Nesladíš?"
"Todle né, jenom čaj, přeslazuju si šedivýho érla greje."
"Aha.  – Já sladím i kafe." Na důkaz toho si vsype do šálku dvě rovné lžičky cukru. "Teď máme

chvilku času, slíbilas mi vyprávět, jak to bylo doopravdy s Golemem." Dotaz nezazní příliš naléhavě.
Roško má asi strach, že znovu odmítnu.

"Tak dobře, povím ti to: Všechno začlo v čase, kdy rabín Löw hledal novýho sluhu. Odešla od
něho holka, co měla problémy s taháním konví, protože čekala dítě. Konve s vodou se nosily buď od
Vltavy,  nebo ze studně na rynku. To víš, najít spolehlivýho člověka na posluhu nebylo ani tehdy
nijak snadný. Rabín si při návštěvě hradu v tomhle směru postěžoval císaři Rudolfovi; řekl, že by
potřeboval mít výběr z tolika sloužících jako on. Žertem se mu dostalo odpovědi,  že tak slavný
učenec  si  jistě  poradí;  může  stvořit  sluhu  umělého,  mechanickou  bytost,  co  by  ho  na  slovo
poslouchala. – Není to moc zeširoka? Nenudím tě, Roško?"

"Nenene! Vyprávěj, napjatě poslouchám."
"Okay.  – Lehko se  řekne, hůř udělá. Zhmotnit umělýho  člověka bylo nemožné, což Löw dobře

věděl,  jenže...  protože  nebyl  jen alchymista,  vědec,  ale  i  někdo,  komu dnes říkáme iluzionista,
přemýšlel,  zda  by  se  věc  nedala  nějak...  nasimulovat,  aby  nad  ní  císař  Rudolf  užasl.  Löw  rád
udivoval  dvořany  kouzelnickými  kousky.  Promítal  třeba  laternou  obrázky  na  zeď  za  úporného
dmýchání umělého kouře. Ani vzdělaná společnost na Pražským hradě tyhle triky neznala, všichni
mysleli,  že jde o něco démonického, že zjevení  biblických proroků na zdi  jsou zkrátka  čáry.  Při
dnešní technice by se tomu nejspíš zasmáli i děti, ovšem, tehdy sklízely takové kousky velký obdiv.
–  Samosebou umělý  člověk...  to  bylo  složitý  i  pokud šlo  o  trik.  Löw,  který  učinil  prvně  pokus
zhotovit cosi statického z kovu a ze skla, se, celý nešťastný, s problémem svěřil své ženě Perel a také
Mirl a mně. Všichni jsme kolektivně dumali co s tím. Perel nakonec napadlo, že by umělého sluhu
mohl někdo zahrát. Obyčejný člověk, kterého bychom do něčeho navlíkli. Moc se nám to nezdálo,
ale nikdo z nás nic lepšího nevymyslel. Tak dobře: rabín najal ve městě sluhu, kluka jménem Josef.
Byl to dvacetiletý habán bez domova, bez příbuzných, velmi silný, nevzdělaný, kterýmu to nepálilo
zrovna nejrychleji.  Rád si  přihnul,  a to pak býval  agresívní.  – Teď nastal  problém největší;  co s
Josefem provést, aby se dal císaři ukázat jako umělý člověk. Možností nebylo moc. Tož jsme ze
dřeva vyrobili konstrukci, kterou si Josef nasadil na hlavu a na ramena, přes ni se natáhla kukla z
pytloviny, sahající  až na zem, takže nohy ani boty nebylo vidět. Jo, a rukávy, ty jsme přišili  tak
dlouhý, aby z nich nečouhaly ruce. Na obličeji byly v kukle dvě díry pro oči a jedna pro ústa, kam se
měl  vkládat  pergamen pro  oživení.  –  Koukali  jsme se  na  náš  výtvor  a  shledávali  jej  hrozným.
Mnohem horším,  než  jsme  čekali.  Pak  někdo vymyslel, že  by  se  pytlovina  dala  natřít,  aby  to
vypadalo, že je Golem uhňácán z hlíny. Dobrý nápad, co šel blbě uskutečnit. Narýpali jsme u Vltavy
něco jílu, jímž jsme se pokusili přeměnit Golema-Josefa v hliněného panáka. Šlo to bídně, antož jíl
pořád opadával. Jistá část na látce přece jen zůstala; my ji tam nechali zaschnout. Golem-Josef se
začal podobat svému jménu; byl hliněný, byl neforemný. Rabín Löw ho pak začal posílat pro vodu.
Šlo o takový – dnes by se řeklo – testovací provoz.

 
 *  malinkou trošku?                                                                                                                                                             ** Skvělý.



Lidé byli tehdy nejen strašně chudý, ale taky dost prostý. Někteří ve stvoření umělého člověka
opravdu uvěřili a legenda se rychle šířila městem. Koneckonců, ravachol Josef  vypadal  v kostýmu
Golema opravdu jak nebezpečná obluda. – No... čas běžel a než jsme se nadáli, přišel den, kdy se
mělo jet ke dvoru. Přesný datum si nepamatuju, bylo to v šestým měsíci, v adaru roku 5340, tedy v
předjaří... v předjaří léta Páně 1580. Tehdy jsme znovu sedli ke stolu a diskutovali, zda je vůbec
možné Golema císaři ukázat. Došli jsme k názoru, že to možné není. A to nejen kvůli vzhledu. Těžko
šlo  předvídat,  jak  by  se  zachoval  sám  Josef.  On  svůj  kostým  totiž  nenáviděl.  Při  oblékání  do
pytloviny byl nerudný, vykřikoval, zvlášť když byl pod parou, klátivě lomcoval rukama, jako by chtěl
vzlétnout, a utíkal nám. Tak či onak by císař mohl brát celou věc za urážku majestátu, což by se
mohlo negativně projevit i v jeho postoji vůči pražské židovské komunitě. Kvůli všem těmhle faktům
jsme legendu o Golemovi sprovodili ze světa; dřevěná konstrukce se spálila, pytlovina s jílem byla
odnesena do chrámu – synagogy – které se dnes říká Staronová z německýho Altneue, přestože je
Podmínečná z hebrejskýho  Al tenáj.  Lidem jsme  řekli,  že rabín po pátečním ma'ariv* zapomněl
vyjmout z Golemových  úst svitek s  ha'šem ha'meforáš, přesným Božím jménem, vytvořeným ze
jmen dvaasedmdesáti andělů, a že se proto Golem rozpadl. Někteří nadšenci se dokonce na jeho
zbytky přišli do chrámu podívat. A sluha Josef? Ten byl ze všech nejšťastnější, že nemusí chodit
mezi lidi jak strašidlo. Rabín ho ale hned využil jinak. Posílal ho do pražských hospod, kde měl při
pití poslouchat, zda se mezi lidma nešíří nenávistný nálady vůči nám Židům. Takže se tenhle prostý
hoch  stal  nejenom  světoznámou  legendou,  ale  i  prvním  oficiálním  zpravodajským  agentem."
Odmlčím se.

Roško chvíli mlčí. "To je... podmanivý příběh..." vypraví ze sebe můj posluchač.
"Teď už víš všechno," pousměju se. "Nelituješ ztracených iluzí?"
"Vůbec ne.  Bylo to moc zajímavé.  O Josefovi  jsem četl,  ale  že  byl  Golemem, a pak ty  další

detaily... ty jsem neznal."
"Ani's nemohl. Tohle se nikde nedočteš. Löw se o této epizodě nikdy nezmínil.  Ani  ve svých

textech. Však víš, jak nerad o sobě psal." Rozhlédnu se po kanclu. "Heleď, příteli agente, tvůj šéf asi
nedorazí, měla bych vypadnout, aby mě v Midraši nesháněli."

"Ale ne, musíš počkat, Segev s tebou chce mluvit, už se to rozjíždí."
"Dantes?"
"Přesně."
"V tom pádě holt počkám," usrknu chladnoucí kávu; teď už tak dobrá není.
"Prý's někomu ulomila ruku."
"Už se to sem doneslo?" zasměju se. "Něco takovýho se fakt stalo. Jeden vojcl vopruzoval v

hambáči kolem mý kámošky."
Asistent generála Segeva se potulně usmívá. Docela bych řekla, že s respektem. "Taky jsem viděl

video s hadem, Ruth."
"Ale né... i ty, můj Roško??!"
"Netroufl bych si udělat to."
"Nedělej to. Pro mě to ovšem bylo snadný," udělám rukou neurčité gesto. "Znáš starou pravdu:

zmije zmiji nikdy neuštkne."
"V tom je ten trik! Ale stejně ti gratuluju."
"Díky. – K hadovi nebo k ulomený ruce?"
"Vlastně, k obojímu." Odmlčí se. "Nějak rychle jsme utekli od Josefova, viď? Poslyš... mám ještě

dotaz; jak to tehdy fungovalo mezi tebou a Löwovou nevlastní dcerkou?"
"Mezi mnou a Mirl? No... byly jsme si blízký. Osudově. Panoval mezi námi hluboký vztah, ale co

do lásky jsme byly  zpočátku naivky.  Tedy,  já  určitě.  Mirl  nějakou zkušenost asi  měla,  nejspíš  s
Rosinou Kac. Sočila na ni, tvrdila, že každý týden kamarádí s někým jiným. Na detaily jsem se nikdy
neptala. Pokud šlo o mě a o Rosinu, vybavuje se mi jedna zvláštní příhoda. Stala se den po šabatu,
v době, když už jsem u Löwových tu a tam i spala. Šla jsem brzo ráno se džbánem pro vodu. Kacovi



žili vlevo naproti přes hlavní třídu. K jejich domovním dveřím na kraji Beleles Gasse vedlo z každý
strany krátký úzký schodiště; nahoře byl malý plácek. Právě tady stála tehdy Rosina v noční košilce s
velkým,  červeně lemovaným výstřihem. Opřena o zábradlí vystavovala tvář rannímu sluníčku, oči
přimhouřený, a její rusý vlasy i bílá pleť doslova zářily. Usmívala se; ona byla takový šťastný typ,
dokázala se radovat ze života. Zamávala na mě. 'Stav se někdy, Bruni,' řekla mi, když jsem přišla blíž.
'Nemusíš být pořád u rabínů. Naše máma peče nejlepší koblihy ve městě. Přijď ochutnat.' Tak přímé
pozvání mě trochu zaskočilo. 'Nemám peníze,' podotkla jsem, nevěděvši, nač se vymluvit. 'Pro tebe
jsou za pusu,' řekla ona a sešla po schodech blíž ke mně. Sklonila se přes zábradlí, vzala mě rukou
za zátylek, přitáhla si mou hlavu, aby mě políbila na rty. Herrjemine,** Roško! Nikdy předtím jsem
podobnou pusu nedostala! Ani od Mirl! Dočista mi rozbouřila krev. Nechápala jsem, co se se mnou
děje. Chtěla jsem couvnout, ale Rosina mě nepouštěla. Natáhla se přes zábradlí ještě víc, při čemž jí
z noční košilky vyklouzly prsa. Byla o dva roky starší než já, měla tělo jako dospělá. Zírala jsem na ni
vyjeveně,  celá  rudá,  srdce mi  tlouklo jak splašený.  Pak mě pustila;  zůstala  polonahá opřená o
zábradlí  a usmívala se. Ne provokativně nebo oplzle, naopak; strašně mile. Chvíli mi trvalo, než
jsem od ní odtrhla oči a odešla..." Zasněně se pousměju. "Rosina Kac byla spontánní,  úplný opak
mé nejlepší kámošky. Mirl svou vznešeností, uzavřeností, zdrženlivostí, přemýšlivostí připomínala
princeznu,  navíc  měla  černý  oči  i  vlasy...  Když  jsem  jí  historku  s  pusou  a  noční  košilí  vzápětí
vyprávěla, dostala záchvat křečovitýho pláče. Vůbec nebyla k utišení. Od té doby na Rosinu strašně
žárlila. Musela jsem přísahat, že se jí napříště vyhnu. Slib jsem usilovně plnila. S jedinou výjimkou;
Perel Löw mě ten den poprosila, zda bych jí od Kacových nepřinesla koláče. Tak jsem šla. A skončila
s Rosinou v jejím kamrlíku. Můžu říct, že jsem si ty  koláče tehdy opravdu užila. Ale fakt to bylo
jenom jednou."

"Mhm..." poznamená zamyšleně Roško. "A se kterou z nich's pak vlastně chodila?"
"Přece s  Mirl!  Od devatenácti  jsme spolu spaly  v  jedný posteli  a  docházelo mezi  náma k...

důvěrnostem. Ale spolupracovaly jsme i přes den, hlavně díky pražskému arcibiskupovi. Šlo o to
zrevidovat pro účely katolíků starý latinský překlad hebrejské bible. Tedy porovnat latinský překlad
s hebrejským originálem a celé to přepsat do němčiny. Já byla latinářka, Mirl hebrejistka, spolu
jsme mluvily výlučně německy."

"A zrevidovaly jste ten překlad?"
"S vydatnou pomocí rabína Löwa jsme stihly projít necelých padesát stran."
"A dál?"
Pokrčím rameny. "Dál nic. V roce 1582 jsme umřely na mor. Mirl v sobotu šestýho února, já v

pondělí osmýho. Bylo nám oběma jedenadvacet let."
"To snad ne??!!"
"Je to tak, Roško, bohužel. Ovšem, mohlo to dopadnout ještě hůř; to kdyby umřela jen jedna z

nás, chápeš? Druhá by ztrátou svý polovičky po zbytek života strádala. No, nevěděli kam s námi,
jestli k Löwovým, nebo k Wintrům, tak nás nakonec dali na hřbitov ke Schmelkesovým. Mí rodiče se
hned po pohřbu vrátili do Vídně. Löwovi, dokud žili v Praze, nosili nám dárky a kamínky. Pak už se o
hrob nikdo nestaral. Náhrobek se svalil... celý to zarostlo... dnes už ani nevím, kde vlastně s Mirl
ležíme... snad někde pod asfaltem..."

"Sakra, to je blbý osud," vrtí nechápavě hlavou Roško. "To mě fakticky mrzí."
"Neber si to. Tehdy to bylo běžný. Domy u Vltavy byly podmáčený, hygiena mizerná, všude lezli

potkani... A jejich blechy šířily po městě mor. To je celý."

Když se po půl jedenácté ve dveřích konečně ukáže generál Segev, vyskakuju do pozoru. 
"Pojďte dál, Ruth, promiňte mi zdržení."

*   večerní modlitba                                                                                                                                                               ** Panebože,



Tel Aviv, o den pozd  ě  ji

Na odchodu z města mám zakázáno rozloučit s No'omi. Podobně, jako jsem nesměla navšt ívit
svou ženu před odletem z Prahy. V brzkých ranních hodinách mizím jako zloděj ze svého budoáru,
poté z akademie, a jak bylo s generálem Segevem dohodnuto, odjíždím na Bengurionovo letiště.
Do EU mířím opět s pasem Ruth Singer. 

výcviková akademie Mosadu, tent  ý  ž den

Těsně před osmou hodinou ranní se No'omi Gabaj ohlásila v kanceláři ředitele. 
"Šalom, pane Tovot, promiňte, že jdu tak brzo, máte chvilku?"
"Mám. Posaďte se. Co potřebujete?"
Se smutným, ustaraným výrazem ve tváři, podala řediteli list papíru, který svírala v levé ruce.

"Ruth byla ráno pryč a tohle... leželo na zemi vedle mě. Já...  ona pořád říká, že se... že vám mám
hned všechno hlásit, tak... nesu i tenhle dopis, abyste... no... třeba budete vědět... co se stalo. Je
to... napsané divně..."

"Ukažte." Tovot si nasadil brýle a začal nahlas číst:

"No'omi,
až se vrátím, poputujem zase do Betléma. Neboj se, ani lekej,  neopustím tě. Kamž se koli

obrátíš, půjdu i já. Tvůj Bůh je mým Bohem, kde umřeš ty, padnu do hrobu i já.
Ruth"

Tovot odložil brýle. "Tedy... musím říct, že poetičnost bych od někoho tak drsného nečekal. Její
vztah k vám musí být silný. Použila zajímavé formulace, archaickou angličtinu, odkazující na bibli.
To je asi tradice vyplývající z vašich jmen. Máte pravdu, celé to zní podivně. Ale jen na první pohled.
– Víte, No'omi, věc se má tak: Ruth odešla emm... za prací. Brzy ráno mi volali z ústředí domů.
Neřekli, kam ji pošlou, ani na jak dlouho."

"Aha, a... nevíte aspoň–"
"Nevím nic, lituji."
"Já jen– jestli se jí– aby se jí nic nestalo. Ruth mi pořád pomáhala... tak teď bych třeba mohla

pomoct já jí."
Ředitel akademie se shovívavě pousmál. "Nene, to ne. Znáte ji přece. Víte, že se dobře vyzná.

Poradí si sama. Nic se jí nestane. Jsem si jistý."
"Mhm..."
"Počkejte moment, abyste měla klid,  něco zkusím." Tovot sáhl  po telefonu,  pak vytočil  číslo.

"Sekretářka? Dejte mi Segeva. – Díky. – Generál Segev? – Jo, Tovot. Mám tu kadetku Gabaj, učinila
dotaz ohledně Singer, obává se o ni. – Aha, jo... dobře, děkuju, vyřídím." Zavěsil. Otočil se na dívku
sedící proti němu. "Žádné informace nejsou k mání. Až přijde čas, Ruth se objeví." 

"A co–?"
"Vím, že  přespáváte v jejím pokoji,"  změnil  směr  hovoru Tovot,  "můžete v něm zůstat,  jestli

chcete."
"Ráda, pane Tovot, děkuju, je lepší spát přímo tady než... dole v bungalovu. Já jen... jestli je Ruth

ve městě, tak–"



Tovot  zareagoval  bezradným gestem.  "Nikdo neví,  kde je.  A pokud  ví,  jako  Segev,  nesmí  to
nikomu říct. Informace má nejspíš pouze on a ještě Rom*, tedy šéf, ředitel Koren, prostě nejužší
velení služby. Já sám jsem na vedlejší koleji, pokud jde o přímé operace vedené ústředím a Ruth. –
Víte... ona může být ve městě, ovšem může být i... zkrátka kdekoli jinde. Chápete."

"Chápu, pane Tovot."
Soucitně  na  ni  pohlédl.  "No...  nic  se  nebojte,  věnujte  se  studiu  a...  ona  se  k  vám  vrátí.

Mimochodem, řekla vám o své rodině?"
"Že je vdaná, vím. Jen mě překvapilo... včera mi dala zlatý prstýnek a dnes ráno byla pryč..."

Dotkla se řetízku na svém krku.
"Prstýnek..." Tovot se na okamžik chytil oběma rukama za hlavu.
"Ano. Řekla mi, že svou ženu nikdy neopustí, ale... že bych... třeba mohla bydlet s nimi v Haifě,

až– no, kdyby se sem obě přestěhovaly."
"Aha... dobře."
No'omi Gabaj vstala. "Tak se nezlobte, že jsem obtěžovala."
"V pořádku. Jsem rád, že ke mně máte důvěru. Udělala jste správnou věc, když jste mi přinesla

ten dopis. Transparentnost,  respektive důvěra vůči  nám je velmi důležitá. Zejména v době,  kdy
kadet začíná. Zastavte se tu, kdykoli budete potřebovat."

"Dobře, pane Tovot, moc vám děkuju."
"A co dopis, kadetko? Je přece váš."
"Ah, pardon, málem bych ho tu nechala..."
 

Letiště Tegel, Berl  í  n, SRN, tent  ý  ž den

Konečně  v EU! Poznávám to zejména podle nápisů v letištní hale, které jsou mi  bez výjimky
srozumitelné. Na druhou stranu, za těch pár dní v Izraeli jsem takřka odvykla latince.

Při  průchodu  letištní  halou  Tegelu,  kdy  přemítám,  zda  vůbec  někdy  dostaví torzo  nového
berlínského letiště Williho Brandta, z jehož dlouholetého budování si tropí žerty i televizní komici,
se poblíž mě zjevuje elegantní muž středních let.  V porovnání s ostatními  cestujícími působí díky
světlému  svrchníku  lehce nestandardně.  Používá  jemný nevtíravý parfém,  kterého  vzal  zřejmě
přespříliš, neboť ho ucítím na vzdálenost několika metrů. Ne, tenhle člověk  na  řadového občana
nevypadá, odhaduju.

"Silchí li..." osloví mě za okamžik, "...chameš mi jodé'a?"**[20]

A, smluvené heslo, nespletla jsem se. "Chameš aný joda'at: chamišá chumšé Torá,"*** ukážu pět
prstů poté, co odpovím přežendrovaným textem známé náboženské písně.  

"Mi at, be'vakašá?"+ otáže se s milým úsměvem, jako bychom diskutovali o něčem příjemném.
"Aný Ruth Singer."++

"Mecuján.+++ Pojďte, prosím, se mnou. – Až po vás."

Na parkovišti pro hosty nasedáme do světlé audiny. Nemůžu říct, že by mi to vadilo, protože
venku je dost chladno. Markantní rozdíl vůči Avivu.

  

*      Rom = zkráceně  Roš ha'Mosad = šéf Mosadu                                                                        +      Kdo jste, prosím?    
**    Promiňte mi... ...kdo ví, čeho je pět?                                                                                        ++    Jsem Ruth Singer.              
***  Já vím, čeho je pět. Pět je částí (pětin) Tóry.                                                                           +++  Skvělé.      



Opouštíme areál letiště Tegel. Vidím drobné kapičky deště usazené na předním skle.
"Otevřete, prosím, přihrádku proti vám," požádá řidič plynulou němčinou. "Najdete v ní obálku s

pasy a letenkami, které rozdáte těsně před odletem. V žádném případě dřív."
"Chápu, těsně před odletem."
"Vemte k sobě i svazky bankovek, co tam leží. Je jich sedm. Sedmkrát sto tisíc eur. O jejich určení

se dozvíte později."
"Dobře." Onen člověk ve svrchníku mi neřekl své jméno, takže ho nijak neoslovuju.
"Svěřili vám doklady s velkou částkou peněz." Věnuje mi krátký přísný pohled. Řekla bych, že se

dívá naučeným způsobem. V jeho očích není ani špetka upřímnosti. "Velení vám zřejmě důvěřuje."
Proč to ten panák říká?? Zkouší, jak zareaguju, nebo co?? Ušklíbnu se. "No a? Je snad důvod k

nedůvěře??" odseknu, aniž bych cokoli bližšího specifikovala.
V audině panuje minuta ticha.
Krátce mrknu ven; na roháku visí nápis Deutschland Straße. Nemám páru, kde se nacházíme. Ani

na světoznámé Unter den Linden bych se neorientovala líp. 
Mé úvahy přeruší hlas řidiče. "Pro sebe použijte na zpáteční cestě ty samé doklady, co máte v

tuto chvíli."
"Beru na vědomí, zpátky poletím zas pod identitou Ruth Singer."
"Přesně. – Dali vám další instrukce?"
"Jen dvě fráze k navázání kontaktu s vámi."
"Aha. – Ty máte od Behemota?"
Ten navoněnec mě začíná štvát. Od své ženy vím, že Behemot je krycí kód generála Segeva,

ovšem, komukoliv to oficiálně potvrdit by bylo školáckou chybou. "To má být kdo??" zeptám se
nakvašeně. "Myslíte první bestie stvořená Bohem?"

"Ale ne, myslím vrchního koordinátora. Vždyť ho přece znáte."
"Já – žádného vrchního koordinátora neznám, krucinálfagot!!  Neznám dokonce ani  vrchního

kormidelníka!! – Víte, co si myslim?! Že ste se na letišti splet, že ste vzal do vozu mě namísto svý
sedmiletý dcery! Ji můžete zkoušet tak kravskym způsobem, mě ale ne, tak s tim hned přestaňte,
bezejmenný pane, nasírá mě to!!  –  Koho řekli, že  sem pošlou, e?! Husičku z kadetskýho kurzu?!
Mohla bych vaše debilní dotazy nahlásit!"

Hlasitě vzdychne. "V pořádku, omlouvám se, to víte... rutina."
"Rutina, hm, chápu, i vy mě omluvte, jsem intelektuálka z ulice, když mě něco urazí, nejdu pro

ostré slovo daleko." Otráveně se podívám z okna. Tamní okolí připomíná průmyslový areál v Petach
Tikva. Kolem dokola ploty výrobních podniků, haly, skladiště, v areálech stojí kamiony. Snad jsme u
přístavu.  Ne,  že  by  tu  bylo  moře,  ovšem  ve  městě  existuje  řada  dopravních  kanálů.  Taky  se
domnívám, i když si tím nejsem jistá, že ve čtvrti Tegel mají nějaké větší jezero. Realita je taková, že
Berlín skoro vůbec neznám, máma je Bavoračka, narodila se v Bad Endorf,  později jsme si celá
rodina odskakovali z Prahy do Mnichova. Všechna tři uvedená města znám jak svý boty.

Na  silnici  označené cedulí Egellstraße  stojí značka  Stop  se  zákazem  vjezdu  pro  LKW,  čili
náklaďáky.  Po  ní následuje  brána  se  dvěma  závorami,  odděleně  pro  každý směr  jízdy.
Pravděpodobně vjíždíme do neveřejných míst. Po sto metrech zabočíme vpravo mezi dvě stavby, na
plácek, kde parkuje několik náklaďáků. Cesta sem byla překvapivě krátká. Kolik jsme z letiště ujeli??
Deset kiláků? O moc víc jistě ne.

Vystupujeme z audiny.
"Tamto bílé iveco s modrým logem Umzugsfirma Herbert Anchel," ukazuje bezejmenný řidič a

zapíná si svrchník až ke krku. Nepříjemně chladný vítr přináší prach a písek z blízké stavby, před
nímž oba mhouříme oči. Mrholit už naštěstí přestalo. "Osádka bude v nákladním prostoru."

"Aha." Takže jsme těžká parta... stěhováci, co jdou zlikvidovat pachatele atentátu na náš bus v
Řecku...  Nikdo tady  ani  na  ústředí to  zatím nahlas  neřekl.  Tahle  skutečnost  prostě  jenom tak



vyplynula.
"Klepejte třikrát, dvakrát a jednou na zadní dveře."
"Rozumím."
Potřese mi pravicí. "Haclachá rabá, gevéret Singer."*

"Todá. – Le'hit."**

Iveco Eurocargo... krám, v němž jsem jaktěživ neseděla. Asi bude o něco širší než bus, ale také
kratší. Délka je samosebou faktor stěžejní; čím delší vůz, tím těžší kočírování. V tomhle případě jde
o zánovní skříňák, který by měl mít vzadu nákladní ruku. Tenhle ji nemá, jsou tu dvoukřídlé dveře,
jaké mívají mrazící vozy.

Počkám, až  se  mi  audi  ztratí z  dohledu,  a  když  se  tak  stane,  zabuším  vzadu  předepsaným
způsobem na kapotu.

Křídlo dveří se pootevře. Spatřím dvě oči a jedno ústí hlavně.
"Ruth," ohlásím se. 
"Vpadni."
"Šalom, chlapi," řeknu přátelsky s pohledem upřeným na jediného kluka z tříčlenného komanda,

kterého znám. Je to samozřejmě Šnauce,  kidoňák Ori,  co má  tuhle operaci na povel.  Asi  bych
mohla pyšně dodat:  spolu se mnou,  protože teoreticky mám mít podle generála Segeva poslední
slovo. No... uvidíme, co na to praxe...

Uvnitř  vozu  spatřím  v  pološeru  krom  tří kluků  i  množství kancelářského  nábytku,  vonícího
novotou. Dále na zemi několik oranžových bejzbolek, čepic s firemním logem, a dvě funglnové
oranžové kombinézy. Ty samé, do něhož jsou navlečeni zbylí členové osádky. Jedna bude pro mě a
ta poslední? Zdá se, že nejsme komplet, někdo tu chybí.

Odhaduju, že Ori je zhruba stejně nadšený, že mě vidí, jako ondy na ruzyňském letišti. "Mě už
znáš, tohle jsou Ran s Nafem. – Kluci, tohle je Ruth, bude s náma dělat," odříká se zjevnou nechutí.

"Těší mě," podám oběma ruku. "Podala bych ji i tobě," řeknu Orimu, "ale nemyslím, že bys o to
stál."

Jeho neoholená tvář se zašklebí. "Měla bys vědět–"
"–žes mě tu nechtěl," přeruším ho a mávnu při tom otráveně rukou. "To je mi jasný."
"Aha, na ústředí ti řekli."
"Ale né, tvůj výraz je jednoznačnej. Ovšem, chápu tě; taky bych nestála o cizáka v zajetý partě. A

ke všemu jsem napůl Němka, že?" nasadím cynický tón.
Znovu se ušklíbne. "Tvá národnost je mi ukradená, jde o to, že ženy vnášejí do týmu nepořádek."
"Jó? Já myslela, že větší bordeláři jsou chlapi."
"Haha.  –  Dobře víš, co myslím. Chlapi se o ženský instinktivně přetahujou. Tak to je, co svět

světem stojí."
"Hele, frájo, aby bylo jasný; o mě se nikdo instinktivně přetahovat nebude, zaručeně, protože

jsem lesba. Tehdy, jak jste nás nepopravili, ta tmavá holka vedle mě, ta krásná, to byla má žena.
Mám na ni papíry. A ona na mě."

Dívá se mi upřeně do očí. Z jeho pohledu nelze krom nevole nic moc vyčíst. "Okay, nechme to.
Věnujme se podstatnýmu. Musíme se společně vypořádat, aby se vyjasnily kompetence. Řekli mi,
že tu máš poslední slovo."

Společně  vypořádat?? Co  tím  myslí??  Chce  se  mnou  snad  boxovat??  –  Třeba  to  dělá jeho
anglina. Fakt není z nejlepších. "Mně zas řekli, že Dantesovi velíš ty."

"Když má někdo poslední slovo, řekl bych, že velí on."

*   Mnoho štěstí, paní Singer.                                                                                                                                      ** Díky. – Nashle.



"Heleď, Ori, jsem voják z povolání, důstojník, takže vím, že velet může jenom jeden. Jak se jich
dohaduje víc, je z vojny bordel. Já sice mám poslední slovo, ale jen pokud jde o místní a jazykový
podmínky. Kdybyste třeba chtěli na ulici  mluvit hebrejsky, nebo tak. Jinak si vyhrazuju právo na
připomínku a na návrh, který se může, nebo nemusí realizovat. To je vše. Neboj, nejsem ambiciózní
kráva, co musí mít vždycky pravdu. Takže... je to tvý."

Chvíli přemýšlí a já mlčím. "Okay, prozatím beru. Takže: když velím já: až budeš mít připomínku
nebo návrh, obracej se výhradně na mě. Tihle dva," ukáže palcem na tiše diskutující dvojici  asi
pětadvacetiletých kluků,  "Ran s Nafem, jsou tu noví, budou podruhý v akci, na ty nemluv a oni
nebudou mluvit na tebe. Jako nováčci nemají právo oslovovat řádné členy týmu, pouze poslouchají
příkazy velitele."

"Jasný, žádná komunikace s uchama."
"Co se Gala týče, to je ten, co hlídá příslušný objekt, kam pojedeme, toho oslovit můžeš, ne ale s

připomínkou."
"Okay, kapíruju, připomínky jenom tobě."
"Dobře. Tak dál: nevím, kdo jsi a nevím jaká jsi, prostě mi tě sem nasadili. Vím, že máš kuráž,

tenkrát při popravě's ani nemrkla. Jenže: strach nemá za daný situace nejen hrdina, ale i cvok."
Pokrčím rameny. "Nóó... hrdinka rozhodně nejsem. Tehdy mi vibrovaly nohy, až jsem zapadala

do písku. Inklinuju k tomu druhýmu." Usedám na podlážku vozu. Stání mám plný zuby. Když už se
dohadovat, tak radši vsedě.

Ori se usadí vedle mě. Jeho nepřátelská vizáž se nemění. Naštěstí je tu přítmí, takže mě jeho
zarostlá, otrávená tvář tolik neprovokuje. "Hm. Na centrále tě natřeli zlatou barvou, jenže na to já
jim kašlu," říká.

"Tím myslíš co?"
"Že, pokud velím já, chci nejdřív vědět, jaká jsi. Co v tobě je."
"To  ti  můžu  hned  sdělit;  je  mi  třicet,  ráda  improvizuju,  jsem  flexibilní a  dost  paranoidní

sociopatka s IQ stopade. Při nedostatku cukru trpím unipolární poruchou; jsem agresivní a furt
naštvaná. V mý složce stojí, že občas vykazuju divný chování. To sedí. – Mý zkušenosti s bojem jsou
různorodý.  Nejhezčí jizvy  po  střelách  mám  od  strejčka  Sama.  V  džudu  jsem  získala  Ni-Dan,
absolvovala instruktorský výcvik bojovýho karate, seminář systěěmy zaměřený na odvracení útoku
kudlou a na obranu běžnými věcmi jako je taška, deštník, kreditka. Ve střelbě na terč mám při
padesáti ranách úspěšnost 83 procent. – Pro Úřad jsem už dělala, a to přímo v Avivu, na věci, ke
který se údajně nehlásilo oddělení dezinformatiků. –  Co do Boha jsem, řekněme, silně věřící, nebo
spíš vědoucí; vím, že Bůh, ať už je to cokoli, existuje. Jo, kipu sebou nemám, protože by mi ji tady v
Berlíně nejspíš urazili i s hlavou. – Stačí?"

"Ještě ne. Ještě si přečteš plán, co mám z ústředí, a řekneš mi svůj názor."
"Okay, sem s ním."
Ori mi podává list papíru popsaný hebrejštinou a rovněž malou baterku, abych na čtení viděla.

Věnuju papíru jediný pohled,  pak ho otočím vzhůru nohama.  "Mmm! Byl  by slovník klínovýho
písma?? Heleď, jestli mám todle luštit, ztvrdnem tu do Novýho roku. Nejjednodušší bude, když mi
to přeložíš."

"Proč ne, udělám to."
Ještě než mu papír vrátím, něčeho si povšimnu. "Moment, tomuhle nahoře rozumím, je to en

éfes, řekla bych."
"Ty víš, co to znamená?"
"Náhodou  vím;  žádná nula, ergo:  nic  se  nesmí zmrvit,  ergo:  neúspěch  nebude a  když  jo,

nebudeme my."
"Správně." Bere papír do ruku a začne text převádět do své nepříliš kvalitní angliny.
Jak tak poslouchám, je mi  jasné, že budu mít k provedení plánu nejednu výhradu.
Poslední věta, kterou Ori přečte zní: "Změna plánu možná." Poté vzhlédne. "No? Co ty na to?"



Zavrtím hlavou. "Radši měli napsat: změna plánu nutná. Nelíbí se mi to. Kdo to dělal?"
"Bývalý vedení. Na nic nebyl čas. K pozorování šesti pachatelů měl náš člověk jen jeden týden."
"Hm... Co je těch šest vlastně zač?"
"Bojůvka. Izolovaná buňka se zkratkou FL – Freie Legion – Svobodná legie. Ale nepleť se; nemají

vazby ani na extrémní pravičáky, ani na levici. Na netu se prezentujou jako seriózní militanti bez
politických postojů. Šestého člena vzali před půl rokem, hned potom, co zkasírovali tamtu Němku,
kterou's v Avivu vyslýchala. Nový člen jim spravuje bankovní účet a stará se o jejich web. Povoláním
je  ajťák.  Narodil  se  na  Novým  Zélandu,  v  Německu  žije  od  patnácti.  Teď  má šestadvacet  let,
jmenuje se Brian Elesken, atentátu na náš bus v Řecku se neúčastnil, ale pravděpodobně o něm ví.
Skupina mu zatím nejspíš úplně nevěří, protože se scházejí v úterý, středu a pátek ve tři odpoledne,
tedy o hodinu dřív, než přichází on. Rozcházejí se mezi desátou a půlnocí. O víkendech jezdí všichni
na tréning. Střelnice, běh, lezectví, pohyb v nočním terénu. Nepředpokládá se, že by něco z toho
zvládali na dobré úrovni."

"Aha. A ten Brian... v plánu stálo, že když vezme sto tisíc eur a vypaří se, máme ho nechat."
"Tobě se to nezdá?" zeptá se Ori podezíravě.
"Chápu, že nechtěj zbytečně zabíjet, ale je to dost hazard, za týhle situace."
"Myslíš, že by se měl preventivně... umlčet. V tomhle máme volnou ruku, můžeme ho klidně

sejmout, nikdo to nebude ověřovat. Taky ho můžeme nechat jít bez peněz a zbude nám sto táců.
Rozdělíme se."

"Hele, Ori: ten krasavec, co mě sem vezl, mě už vyzkoušel. Nechali vám peníze, musí vám věřit...
blablabla. Jednou provždy si zapamatuj:  já! – nejsem! – na prachy!! A už vůbec nechci takový, co
stály někoho krk! Byť by to byl největší parchant světa! Jsem tu kvůli idejím! Ha'nekamá hý šelí!! –
Má je pomsta!!"

Nakrčí čelo a poškrábe se v husté hřívě vlasů. Zamyšleně přisvědčí. "Aha, hmmm, když je to tak...
zapamatuju si to. Každej z nás má nějaký preference."

"Díky. – Ještě k tomu Brianovi. Udělala bych to jinak, než je v plánu: navrhuju promluvit s ním.
Myslím já sama.  Třeba se  vybarví.  Když  u  toho budete vy,  banda pistolníků,  dostane strach a
neukáže pravou tvář."

"To zní logicky," přisvědčuje Ori. "Na druhou stranu by bylo lepší, kdyby tam někdo z nás byl, aby
ho eventuálně vyřídil, pokud to nepude jinak."

"Proč někdo z vás?? Jsem snad já luft?? Vyřídím ho sama, když bude třeba."
"Ty střílet nemusíš," tvrdí Ori.
"Né?! A proč tu teda sem, krucinál??! Abych třásla zadkem u štangle?!!"
"Neřekl jsem, že nesmíš, jen, že nemusíš."
"Já ale chci střílet, do hajzlu prkennýho! Jsem voják!! Budu střílet!!"
Ori mě propíchne pátravým pohledem. "Okay, nic nenamítám." 
"Fajn. I když... podle mě je to nejistý. Te kluk může sbalit eura a klidně běžet na fízlárnu."
"Nejspíš ne, bude se o ty prachy bát. A taky toho, že by mu přišili útok na náš bus v Řecku, kdyby

ho s ním spojili. Myslím, že bude rád, že vyvázl, když jsou ostatní u ledu."
"Snad máš pravdu. Měla bych ještě jeden nápad; dám mu podepsat papír, že přijal sto táců. Ať

máme pojistku."
"Může být." Ori se odmlčí. "Máš další výhrady?"
"Jo.  Novej  nábytek  vyneseme rovnou do patra.  Zatarasíme jím schody a  zvukově odstíníme

dveře. V nábytku přineseme do domu i zbraně. Zazvoníme, já je oslovím s tím, že vezeme krámy, co
objednal Brian Elesken. Zaskočí je to a mezitím, co mu budou volat a já jim bránit ve výhledu,
vemete bouchačky a zaútočíte.  Pak vlítnem do bytu a dokončíme to.  Celou věc provedeme co
nejdřív po patnáctý hodině, čekat na večer je volovina, rozbalíme to hned, jak se tlupa Svobodný
legie sejde. Po akci vyneseme těla ve starých skříních a vystěhujeme z bytu zbytek věcí. Poslední
část proběhne v šestnáct hodin, tím myslím můj rozhovor s Brianem. Pak odvezeme těla; buď jich



bude pět, anebo šest. Dáme se překvapit. – Máte lepicí  pásku na rány a gumový pytle?"
"Bez obav. Nejdřív je musíme vyfotit, do pytlů poputujou až pak."
"Okay, z mý strany je to vše."
"Ještě tvý návrhy zvážím, ale jinak... předběžně s tebou souhlasím."
"Sabába. Kdy začne rekonstrukce bytu těch grázlů?"
"Nejspíš hned zítra. To už není naše věc."
"Jistě."
"Prachy máš?"
"Ovšem. Dohromady sedm set tisíc."
"Souhlasí. Sto tisíc za likvidaci každého těla, zbytek záloha pro případ potřeby.  –  Vyfasovalas i

pasy na zpáteční cestu?"
"Jasně. Včetně letenek. Rozdám je těsně před odletem. Navoněnec v audi mi klad na srdce, že to

nesmí být dřív." Mrknu na Oriho. "Už víš, co ve mně je?"
"Snad. Uvažuješ správným směrem, řekl  bych.  Abys chápala můj postoj:  nahoře neměli  dost

času, jak už víš, a proto mi dali tenhle odfláknutý papír," štítivě odhazuje plán na zem. "Pak jsem
dostal tebe, cizinku, o který nic nevím. Nakonec dva nový kluky," ukáže palcem za záda, "a taky
Gala, kterej neměl být v práci, ale na protialkoholním. – Už chápeš můj postoj."

"Jistě. Je to binec en sof ve'en éfes – nekonečný binec, co musí stoprocentně klapnout."
"Právě. A jsme tu sami, bez krytí. Víš, jak obrovsky riskujeme?? To jeden znervózní."
"Pochopitelně. Jedna taky. Zvlášť, když je v týmu ožrala." 
"Ale ne, to ne, takhle to neber, Gal je dobrej, dělám s ním léta, výbornej kluk, jen prostě nemůže

přestat–"
"– s chlastem," dopovím.
"Řek bych to jinak; chtěl by přestat, protože ho pití čím dál víc zmáhá."
"Hm. Nasává teda i v práci."
"Jo. Ale zvládá to."
"Hm... zatím. Jak dlouho ještě?" Začnu se převlékat do oranžové firemní kombinézy. "A zbraně?

Dvaadvacítky s tlumičem, nebo devítky?"
"Devítky s tlumičem, se slabou municí."
"Díky Bohu! To první je leda k odehnání vrabců ze záhonu."
Ori si posvítí na hodinky. "Hotova? Vyrazíme."
"Okay, už jsem, můžeme."

Slézáme z nákladního prostoru, zavíráme dveře a přecházíme do kabiny. Noví kluci Ran s Nafem
zůstávají v nákladním prostoru u nábytku.

"Užs v tom jela?"
"V ivecu? Nikdy."
"No fajn."
"Neboj, žádný problém, jezdila jsem rok s linkovým busem."
"Ty? Jak to, když jsi voják? S armádním?"
Zašklebím se. "Kdepak. Postřelila jsem ve službě civilistku. Musela jsem na rok z armády."
"Hm, gratuluju."

Omrknu palubní desku. Tohle iveco má displeje převážně analogový. V digitálu jsou jen počítadla
kiláků a blbě viditelný displej hodin, vše ležící nahoře ve středu přístrojový desky. Vlevo se nachází
tacho, vpravo otáčkoměr. Dole vidím malý analogový měřák paliva a symetricky položený ukazatel
tlaku oleje. 

Nastartuju. "Motor chyt, to nejhorší je za námi."
Ori neodpoví. Zřejmě postrádá smysl pro humor. Na druhou stranu, možná není na vtípky ten



nejlepší čas.
Ošahám  šaltpáku a volant. "Má to posilovač řízení a synchrony na všechny kvalty. Na vesnici

jsem jezdila po poli s krámem, co byl kompletně bez synchronů a posilovače. Hrozný."
Žádná reakce.
"Sakra, na pravý straně jsou tři boční zrcadla, to nemám ráda, tříští to pohled. Nejlíp, když je na

každý straně jen jedno."
Ruční brzdu mám na pravačku, u busu bývá vlevo, eech... Povolím ji. Vyhodím blinkr. "Let's go!

Now we take Berlin!" prohlásím bojovně.
Můj spolujezdec opět neodpoví.
"Tenhle kus Egellstraße je soukromý," kývnu hlavou k přednímu sklu. "Tam vpředu stojí vrátnice.

Máš povolení k výjezdu? Jak jste sem přijeli?"
Ori bez zájmu pokrčí rameny. "Přivezli nás."
"Kdo?"
"Chlap s osobákem. S audi."
Přibrzdím. "S osobákem? Jako mě? A tohle iveco? Jak se sem dostalo??"
"Netuším."
"Fajn, a co když budou chtít strážní papír??"
"Počkej, podívám se, co tu máme." Bere do ruky štos dokladů. "Koukni na to radši sama. Mou

němčinu znáš."
Zastavuju, zatahuju ruční. "Jo. Puč mi to. – Tvá němčina není nic proti mý hebrejštině, na to vsaď

krk." Vracím mu doklady. "Dodáky k nábytku, techničák od vozu, pojistka, servisní manuál. Nic víc.
Co teď?"

Můj spolujezdec se zdá být nevzrušený. "Něco vymysli. Umíš přece německy. Já jsem mimo hru."
"Něco vymysli! To se ti řekne! Ale co??"
"Vím já? Na ústředí tě vylíčili jako supermana, tak se ukaž."
Ušklíbnu. "Pf!!, děkuju pěkně, takovýdle vychytávky miluju! Skvěle zorganizovaná akce! Bajonet

má tu nejlepší pověst, myslela jsem, že fungujete jak švýcarský hodinky!"
Zatváří se dotčeně. "Taky jo, abys věděla. Když je pohromadě celej tým. A s podporou. Ne v

těchhle v troskách. Tak moc to chtěli utajit, že–"
"Nic neutajili," přeruším otráveně řeč mého spolujezdce. "Všecko utajování bylo pro kočku."
"Myslíš?"
"Vím to. Řek mi to vrchní šéf."
"Jakej šéf?"
"Rom přece, ředitel."
Pochybovačně se rozesměje. "Haha, vtipálku! – Neodpověděl by ti ani na pozdrav."
"Myslíš, že seš přeinformovanej, viď?! Omyl! Já!! – nejsem žádná tuctová agentka, abys věděl!!

Mám výsadní postavení!! Šéf mi posledně na chodbě Úřadu podal ruku se srdečným úsměvem!"
"Jo?? A komu ještě? Uklízečce?"
"Co ty víš! Jednala jsem s ním hned několikrát! Věděl například o naší schůzce na letišti Havel.

Jeho lidi nás dva vyčuchali v kamerovejch záznamech. – Jen abys byl v obraze."
"Děláš si prdel?!"
"Ani trochu. Je to fakt. Nechybělo moc a Dantes byl zrušen. Musela jsem se sakra snažit, aby k

tomu nedošlo. Nakonec jsem mezi Romem a Behemotem sjednala kompromis, díky kterýmu tu
teďka jsme. Jinak vás všecky poslali šupem domů a dali vám za celej pobyt v EU základní plat."

"Nekecáš?"
"Nekecám."
"Hm... zajímavá historie. Jakej je vlastně novej šéf?"
"Dobrej. Žádný mačo."
"Mhm... doufám, že sjednáš kompromis i tam na tý bráně."



Zašklebím  se  a  bouchnu  dlaní do  volantu.  "Heleď,  brácho,  kdybych  nezvládla  takovou
kokoťárničku, neposlali  by mě sem."

"Takovou co??"
"Kokoťárničku. Neznáš to slovo? Nedávals ve škole při anglině pozor?"
"Asi jsme nechodili do tý samý školy," šklíbí se můj spolujezdec.
"Evidentně. – Je to od slova cock, hebrejsky zajin."
"Hm, díky za lekci hebrejštiny, měl jsem ji zapotřebí. – Už víš, co řekneš strážným?"
"Neměj péči, dodý, poradím si. Zvládnu to."
"Neříkej mi dodý, jo?!!" zaškaredí tvář Ori. "Nejsem tvůj kámoš, strejda ani brácha!"
"Šnauce ti nesmím říct, dodý a brácho taky ne... dobře, co počít. – A ty mě laskavě oslovuj Ruth,

jo, když už jsme u toho! Aspoň to vobčas zkus, eště's mně tak neřek ani jednou. Mám blbej pocit,
že vázne naše spolupráce." Odbrzdím vůz, abych zařadila první kvalt.

Když před závorou vylezu ven z vozu, spustím na strážného ze všeho nejdřív defenzívní litánii, že
se omlouvám, že jezdíme furt sem a tam, ale že náš zákazník pořád ještě nedorazil, že máme teď
další kšeft  a  že  se  ještě  jednou,  možná dnes,  možná až  zítra,  musíme vrátit,  antož sekretářka
nemůže zákazníka dohnat, protože má na mobilu mailbox. Když strážný projeví chuť podívat se do
nákladního  prostoru,  vysvětlím  mu,  že  jsou  tam  jen  nové skříně,  židle  a  stolky  a  s  nimi  dva
imigranti, neboť imigranti jsou dnes všude, firmy je berou, protože jim můžou dát menší mzdu než
nám tuzemcům.  Trochu  přidávám na  bavorském dialektu,  když  strážnému  vysvětluju,  který se
mezitím stal chápavým, že jsem utekla z Mnichova, kde se ten nájem už prostě nedá zaplatit, že se
všude po městě hemží Imis, kteří, když jim něco nevoní, vyšplhají z protestu na stromy, odkud je
musí policie  sundávat.  A  co  dělá vláda??  Nic,  mlčí.  Předseda  Meerhoffner  sice  pyskoval,  ale
vystoupením z koalice nikdy řádně nepohrozil. Jasně,  wir schaffen das,* bla, bla, ale odskákal to
především Freistaat,  čili  Bayern. A teď, co máme nový GroKo,** nebude situace lepší,  i  když je
Meerhoffner na vnitru.  Navrhuju kolektivně se odebrat  před Bundestag,  vylézt  v  jeho okolí na
římsy  baráků  a  požadovat  lepší životní podmínky  a  vyšší platy,  protože  vláda  cpe  prachy  do
přistěhovalců, mezitím co penzisti a sever země strádají. Hlídač od závory je po těchto slovech už
dočista na mé vlně, spolu se mnou nadává na politické poměry, nikdy už to nebude jako za kancléře
Kohla, a když ho chci doprovodit dozadu, aby zkontroloval náklad vozu, mává rukou s tím, že nemá
chuť čučet  na ony imigranty,  co tam posedávají.  Odpovídám,  že  to chápu,  a  srdečně se spolu
loučíme.  – Tak, to by bylo z krku, žádný papír k výjezdu nebyl potřeba. Vracím se zpátky do kabiny. 

"V pořádku?" vyzvídá Ori, když usedám za volant.
"Jasně."
"Cos mu řekla?"
"Přesně to, co chtěl slyšet. To maj lidi nejrači." Přibrzdím pár metrů před křižovatkou s hlavní.

"Kudy dál? Vpravo nebo vlevo?" zeptám se.
"Dám ti na sklo navigaci. Je přednastavená."
"Mmm!, džípíeska mě sere! Nešlo by to jinak? Nemoh bys mi hlásit, kudy mám jet?"
"No... proč ne?, můžu. Když ti nevadí, že ti budu kecat do řízení..."
"Proč by mi to vadilo? Klidně kecej. Spolupráce, ne?"
Ori snímá navigaci z držáku. "Tady jeď rovně."
"Okay." Za křižovatkou mrknu na ceduli. Wittestraße, stojí na ní.
Půlminutová jízda  po  téhle  komunikaci  mě  stačí totálně  znudit.  Okolí je  uniformní,  nic

zajímavého  se  tu  nedá spatřit.  Nelíbí se  mi  tu,  připadám si  jak  na  obrovském starším,  dobře
udržovaném sídlišti.

Pokračujeme dál. Wittestraße přechází po chvíli ve Waldstraße. Jiný název však bohužel žádnou
změnu  ve  stylu  okolí nepřináší.  Dokonce  ani  avizovaný les.  Silnice  jsou  relativně  úzké,  domy
postarší, nezajímavé, sem tam zastávka, pár kšeftů, jinak nic. Slušná periferie, řekla bych.

*    Zvládneme to.                                                                                                                   **  GroKo = Große Koalition = velká koalice



Styl  terénu se  trochu mění až  na  následné Lindauer  Allee.  Jde  o širší,  dopravně  zatíženější
komunikaci. Chodí tu i víc lidí.

Lindauer Allee  zatáčí vlevo, aby se změnila v Resident  Straße. Chvíli před námi jede žlutý bus
městské hromadné dopravy. V místě, kde mě Ori naviguje doleva, pokračuje bus v přímém směru.
Nacházíme  se  na  velké světelné křižovatce  plné obchodů.  Zahlédnu  zastávku  podzemní dráhy
Schäfersee. Tohle jméno obsahuje slovo jezero. Bohužel jsem vodu ani koutkem oka nezahlédla. Asi
tu vůbec není.

Odbočujeme vlevo na Pankower Allee. Komunikace se opět citelně zužuje. Jde o vedlejšku s
málo  obchody,  množstvím  zaparkovaných  aut,  nedostatkem  místa  a  nějakou  tou  zelení,  které
překážejí obytné domy.

"Pomalu tam budeme," optimisticky prohlašuje Ori.
"Dost krátká cesta, což je vcelku fajn," říkám s ulehčením, aniž bych tušila, co nás v téhle tiché

ulici ještě čeká.

Dvacet  metrů před  křižovatkou,  na  níž  míříme,  stojí vpravo  při  chodníku  velký oranžový
kontejner  na  komunální odpad.  To  by  samo  o  sobě  nevadilo,  kdyby  naproti  kus  před  ním
neparkovala  ve  druhé řadě  nákladní sklápěčka.  Tenhle  mercedes  spolu  s  kontejnerem  tvoří
nebezpečnou šikanu, do níž se nepochybně vejdou osobní auta, ovšem o tom, zda se tam vejde
naše iveco, se dá s úspěšně pochybovat. 

Zastavím s výstražnými blikačkami tak, aby nás za námi jedoucí osobáky mohly v klidu objíždět. 
Ori na mě pohlédne. "Tak co? Pude to?"
Se sevřenými rty zavrtím hlavou. "Těžko. Vylezu a řeknu šofírkovi, ať medáka postrčí."
Seskakuju  na  vozovku,  abych  zamířila  k  odstavenému  vozu.  Jeho  řidiče  zastihnu  vzadu  při

rozkládání trojúhelníku, značícího poruchu.
"Kolego, nemoh bys popojet? Aspoň kousek, nerada bych rozpárala bok o kontejner."
"Udělal bych, kdyby to šlo. Jsem bez vzduchu, kola mám zablokovaný, nehnu se z místa."
"Prima. Odtah je na cestě?"
"Volal jsem do firmy. Prý si mám sednout do hospody a čekat, tak to vypadá na dýl." 
"Aha, díky..."

"...a  jen sto yardů mi  zbejvá k  Mary  Ann..."[19] zavzpomínám pod vlivem okolností na  jednu
country klasiku, jakmile vlezu zpátky do iveca.

"Co tím myslíš?" nechápe Ori.
"Píseň o klukovi,  co šel  vánicí a  zmrz padesát  metrů vod domu svý holky.  Jsme v podobný

situaci."
"Fajn, že máš slabost pro smutný písně, jenže mi tu zmrznout nesmíme. Tamhle kus vpředu

máme do šesti rezervovaný parkovací místo na stěhování. Musíme se tam dostat co nejdřív."
"To je mi jasný, ale ten chlap z náklaďáku řek, že servis dorazí na svatýho Dyndy."
"Dobře. Co navrhuješ? Nešlo by to přes chodník?"
"Nepadá v úvahu, tam s tou skříní neprojedu."
"Mhm... Koukni, Ruth, jsi na to expert, musíš rozhodnout."
V duchu se ušklíbnu. Jo!, teď, když nám teče do bot, jsem najednou Ruth a mám rozhodovat!

Prima!  Nadechnu  se:  "Není z  čeho  vybírat.  Teoreticky  by  šlo  couvnout  a  vzít  to  tamtou
jednosměrkou vlevo. Nebo se otočit a někudy to objet. Jenže, neznáme terén! – Tam se nám může
stát to samý co tady. A třeba se odtamtud vůbec nedostaneme. Všude chodí lidi, jsou i v oknech,
náklaďáky jim smrděj, jak budeme dlouho šaškovat, určitě někdo zavolá poldy. Nebo začnou na
netu hledat naši firmu, aby si stěžovali."

"Poldy nechceme. A firma neexistuje. Normálně by nám zajistili krytí, kdyby na to byl čas."
"Právě, takže nám nezbývá... než to projet."



"Zvládneš to?"
Rozladěně mlasknu. "Nevim, Ori. Cokoliv, co nejni rovnej průjezd, se těžko odhaduje. Jedna k

jedný, že vemu bokem vo kontejner, počítej s tim."
"Okay... tak do toho."
"Počkám, až se ulice za náma vylidní."

Asi  po  půl  minutě  se  rozjedu,  abych  iveco zalomila  mezi  mercedes  a  kontejner.  "Zatracená
krávovina!" Najela jsem moc blízko, s hrůzou sleduju, jak se náš bok kácí na vlevo stojící náklaďák.
Zamáznu to.

"Musim kus zpátky..." šeptnu nepřítomně.
Při plném pravém rejdu mi v akci zabrání boční zrcadlo. Otvírám okénko, abych zrcadlo sklopila.

Tak, už to je. A teď jsem úplně ztratila přehled, co se děje vlevo a za námi.
Na kapotu mi zabouchá řidič porouchaného náklaďáku. "Warte mal!"* křikne na mě, po čemž

sklápí zrcadlo u odstaveného medáka. Naše šance na projetí se nepatrně zvyšují.
Couvnutím se mi povedlo dostat vůz víc vpravo, jenže na druhé straně jsme teď o dost blíž k

nebezpečné hraně kontejneru. Z bláta pod vokap. Do hajzlu, že to sem tak blbě stavěj!! 
Pomalu, krok za krokem, poskakuje iveco skrz šikanu. K oranžovému kontejneru mám jen dva

cenťáky. Jestli to vorvu, můžem mít problém. A ten mít nesmíme!
Hu!, konečně můžu vrátit levý zrcadlo do správný polohy. Za námi spatřím dlouhou frontu aut.

Budou pěkně nasraný, že mi to trvá tak dlouho.
Už jen půl metru! Hlavně to na poslední chvíli nezvorat a vo něco nevzít, třeba pravym předkem

vo vosobák! Hnusná situace,  kerou každej profi  kočí zná;  kdy je  třeba čumět levym vokem do
levýho zrcadla a pravym do pravýho. Technicky nemožný, takže se musí co nejrychleji těkat.

Eště štvrt metru... Vy-dRRRRRRRRRž!!!
Jóóó!!! Projela jsem, sme z toho venku!! Uff, že to byl horor, můžu si jít rovnou lehnout!
"Bezvaaa!" huláká za námi šofér s poruchou a vytrčuje palec k nebi.
Krátce vysunu levačku z okénka, abych mu mávla. Tou samou rukou si pak na okamžik zastíním

oči. "Barchú et Adonáj ha'mevorach...!"**[9] zadrmolím pro sebe. Upřímně, ani nevím, kde se ve
mně ta chvalořeč vzala. Komisch...*** asi jsem ji měla ofocenou v hlavě...

Ori na mě pobaveně koukne. Není úplně klidný, i když se tak snaží vypadat. "Dobrý," zazní z jeho
úst stručně, leč významně.

"Jo, ale už nikdy víc..."

Na blížící se křižovatce Pankower Allee s  Provinzstraße  už vidíme naši  rezervaci.  U  dopravní
značky s tabulkou poškozená vozovka postává chlapík v texaskách a tmavé bundě. Bude to zřejmě
onen nešťastný týmový alkoholik.

Křižovatka zdá se být kupodivu velká a co do provozu nepříliš vytížená. Je mi to tady povědomé,
sama nevím, proč si tu připadám jako v pražských Kobylisech.

Jakmile nás čekající muž spatří, začne smotávat červenobílou pásku, ohraničující náš parkovací
prostor. Ten podle všeho leží zčásti na vozovce, zčásti na chodníku.

"Tohle je Gal," představuje nás Ori bezprostředně po vystoupení v iveca.
Napřáhnu pravici. Pak se na posledního člena týmu s přimhouřenýma očima zadívám. Je mu ke

čtyřiceti, má husté tmavé lehce prošedivělé vlasy, je menší, podsaditý, žádný svalovec. Myslím, že
jsem  ho  svým  rentgenováním  trochu  znervóznila,  protože  uhýbá očima.  Po  chvilce  smutným
hlasem konstatuju: "Hm, hm, hm... máš nejvyšší čas, abys přestal."

"Přestal?? Já?? A s čím??" ozve se ve slušné angličtině.

*      Počkej moment!                                                                                                              **  Chvalte Hospodina, všemi  chváleného…!
***  Divný...                                                        



"S pitím přece. Na ústředí mě informovali," stačím zalhat dřív, než se k činu dozná Ori. "Řekla
jsem nejvyšší čas, čímž myslím, že máš poslední šanci přestat a zůstat při tom zdravý." Ukážu na
jeho ruku. "Kůže je suchá, loupe se, podkoží zbarvené do fialova. – Dovolíš?" uchopím jeho levačku,
abych k ní přičichla. "Hm, acetátový zápach, to jsem čekala." Pouštím ruku a ihned pokračuju v
anamnéze: "Ztráta podkožního tuku se bude rychle horšit. Váha půjde dolů, kůže začne pomalu
žloutnout. A až zežloutne, začne tmavnout, ovšem, to už budou tvý játra jako kámen. Nepočítej s
transplantací, to u notorika nepadá v úvahu. A ještě něco; k játrům se velmi pravděpodobně přidají
dočasné, nebo i trvalé výpadky paměti. Tyhle fatální potíže nevyléčitelní alkoholici mívají. Když tě
lidé uvidí, jak se válíš na nároží vedle hospody pomočenej ve vlastních zvratcích, každý si uplivne.
'Jaký to byl sekáč,' řeknou si, 'a teď je z něho ruina.' –  Kdykoli se náhodou probereš k vědomí,
budeš  jen  slintat  a  mumlat;  úplně  ztratíš  poslední zbytky  lidství.  Díky  syndromu  Korsakowa
zapomeneš, kdo jsi, jak se jmenuješ i v kterým brlohu přespáváš. A Úřad? Tomu se to nebude líbit:
'Nó, ten násoska z Bajonetu už dočista zblbnul, je na odpis, aby něco nevykecal! Nebude lepší strčit
do něho autem? Nebo že by třeba spadl do vody?' Pochop; staneš se nepohodlným pro vlastní lidi.
Nemluvě o tvé ženě a o dětech.  Ty budou ze všech nejnešťastnější.  –  Tohle je bohužel  trudná
realita, příteli Gale, tohle všechno tě nejspíš brzy čeká." Teď jsem ho doufám pořádně vystrašila.
Přichází čas ukázat mu cestu ven.

Zoufale pohlédne na Oriho. Ten bezradně rozhodí rukama. Když se nadechne, aby mě oslovil,
rázným gestem ho umlčím.

"Moment. Teď ještě řeknu, jak se tomuhle všemu vyhnout." Zhluboka se nadechnu. "Pokud vím,
měl bys být na protialkoholním. Zřejmě čekáš na setkání s doktorem, co má zázračnou medicínu,
která tě tvého návyku zbaví. – Omyl. Pokud chceš vidět jediného správného doktora, co ti pomůže,
podívej se na sebe. Ty jsi ten, co musí zařvat: a dost!! Když to neuděláš, nikdo jiný nemá šanci.  –
Vím, proč piješ. Nemůžeš se srovnat s tím, co děláš, stydíš se za svou práci, jenže já ti něco povím:
vůbec není třeba stydět se za to, že zbavuješ svět lidského odpadu. I popeláři odvážejí svinstvo. A
myslíš, že sebou kvůli tomu pohrdají? Že všichni pijou z lítosti nad sebou tak, až dostanou cirhózu?
Vůbec ne! A ani ty sebou nepohrdej. Koukni do zrcadla a řekni si: jo, dělám těžkou, nemilou, ale i
potřebnou práci, kterou je dáno dělat jen málokomu. Jsem hrdý, že pracuju pro vlajku, pro náš stát,
pro naše děti. – Jinými slovy: Přestaň prostě z fleku pít. Skonči to od minuty. Já to taky před deseti
lety udělala. Předtím mi chytrý lidi řekli to samý, co teď říkám já tobě. Jasně, že budeš mít absťák,
jasně, že ti bude íbl, ale to ty zvládneš, jsi dobrej voják, tvrdej, žádnej měkkejš, poznám to podle
očí.  Heleď,  vážně nepotřebuješ berličku.  Alkohol  se  tváří jako přítel,  ale  v  reálu je  to pazdrát!
Slizskej tchoř, co tě zabíjí! Když vydržíš den a noc nepít, budeš z toho venku. Jako já. Zas se volně
nadechneš. Nebudeš muset v noci hledat za postelí flašku, abys přikrmil opici. Nebudeš muset jíst
mentolky, aby z tebe netáhlo. A nejvíc potěšíš svou rodinu, svý známý a kolegy. Všichni tě budou
obdivovat. Řeknou: 'Je to frajer, když s tím skončil, prostě správnej chlap.' – Tak ještě jednou vojáku:
na nic nečekej a - přestaň - pít - teď - hned!!"

Odmlčím se.
Gal na mě hledí s vytřeštěnýma očima, Ori kroutí nad mým projevem hlavou. "Tys měla bejt

rabínem..."
"Tím budu až v příštím životě."
"Půjde ti to dobře," tvrdí Ori s úšklebkem ve tváři.
Gal  chvíli  nehybně stojí,  jako by se nad něčím vážným rozmýšlel.  Pak sahá do náprsní kapsy

bundy, odkud vytahuje kovovou placatku na alkohol. "Vem to, prosím, k sobě," požádá Oriho.
"Poslyš, teď bys neměl experimentovat."
"Vem to k sobě. Prosím."
"Jseš si jistý?"
"Jsem."
"Správný rozhodnutí," okomentuju situaci. "Zatím budeš mít jen psychický absťák. Ten skutečný



přijde za pár hodin. Dostaneš křeče, polezou ti oči z důlků, bude se ti propadat země pod nohama,
nabudeš dojmu, že ti exploduje hlava, a můžeš i zvracet. Ale přežiješ to. Absťák jen znamená, že se
tvý tělo brání a že vítězí. A v nejhorším si vzpomeň na mě. Řekni si:  když to zvládla dvacetiletá
baba, abych to nezvládl já!"

"Okay..." těžce se pousměje Gal. "A díky..."
"Rádo se stalo, vojáku. Držím ti palce. Kdybys měl pochybnosti, nevěděl sis rady, bylo ti  zle,

kdybys měl přeludy v podobě hmyzu, hadů, myší, co po tobě lezou, klidně mě oslov, pomůžu ti,
jmenuju se Ruth, jako ta holka z Moábu."

"Jo, jasně... Ruth..."

Oba  nováčci  seskakují z  nákladního  prostoru,  kde  se  Gal  převléká do  oranžové kombinézy.
Všichni  si  bereme na hlavy  firemní bejzbolky.  Připravujeme stěhovácké kurty.  Potom začneme
přemisťovat nábytek k příslušnému domu, ležícímu hned za rohem u zastávky autobusu.

Výtah v domě je příliš malý na to, aby pojal větší kusy nábytku, jako jsou skříně a regály. Navíc,
bude lepší nedráždit nájemníky; každý je otrávený, když má jít do schodů pěšky. Každý se také ptá,
co se děje, kdo a proč zablokoval výtah. Takže radši půjdeme pěšky. Dvě patra zvládneme hravě.

Nováčci Ran s Nafem vynášejí mezi první a druhé patro jednu ze skříní, hned na to se vracejí pro
druhou.  My ostatní se  k  nim připojujeme.  Ori  s  Galem táhnou rozměrný kancelářský regál,  já
zápolím s kovovým počítačovým stolkem. Neřekla bych, že je jako pírko.

Stojíme v mezipatře a než se stačíme rozkoukat, je tady. Bez varování. Vůbec jsme ji neslyšeli
přicházet. Malá holka, asi osm let, výrazně tmavá, obočí jak uhel. Vsadím se, že je imigrantka. Na
sobě žluté triko, na rameni žlutou kabelu z plastu. Protože na schodech dost překážíme, nacpeme
se ke zdi, aby vedle nás mohla projít.

Dojde až těsně k nám. Tady se s pohledem upřeným na náš nábytek zastaví. Když tiše pozdraví,
zazní to mému uchu naprosto typicky; lámaná němčina s příšerným přízvukem. Ta holka nebude v
zemi dlouho.

Zničehonic  udělá čelem  vzad,  aby  se  rozběhla  nahoru  do  schodů.  Divný...  jsem  si  jistá,  že
původně mířila ven.

"Byla to imi," informuju ostražitě Oriho.
"Co byla??"
"Ta malá, co odběhla, je imigrantka. Na místní poměry má moc tmavou pleť a děsnej přízvuk."
"Není z Turecka?" tiše polemizuje Ori.
"Blbost! A přijde sem znovu. Nejspíš ne sama."
Zavrtí hlavou. "Pf! Neřekli mi, že jsi taky věštkyně."
"Věštkyně...! Stačí se koukat a myslet! Proč by měla přes rameno tašku, kdyby nešla z baráku?

Tady se rozhlídla,  něco uviděla, doufejme, že ne vás, a běžela zas domů. Vrátí se, musí, na sto
procent, buď sama, nebo sem někoho přitáhne. Což bude horší. Musíme počkat."

"Ruth, souhlasilas, že velím já."
"Taky jó, Ori, velíš, to nebylo poslední slovo, ani připomínka, že musíme počkat, byla to prosba!

Počkejme! Jak to teď rozjedem, jsme v maléru, jestli–" nedopovím.
Se zaťatými zuby chvíli přemýšlí. "Tak jo, beru, řekli mi, že máš dobrý instinkty, zatím ti všechno

vyšlo, tak uvidíme. Čekáme pět minut, ne dýl."
"Díky! Vyplatí se to, uvidíš. Než sem přijdou, měl bys ostatním říct, aby se radši otočili. Imigranti

z regionu by vás mohli zařadit."
"Hele, Ruth; zklidni žlázy, zatím se nic neděje."
"Jó, Ori, ale když tak, ať se kluci pokud možno nenápadně krejou; narazit čepici na uši, otočit se."
"Díky  za  radu,  Ruth,"  odpoví s  pohledem upřeným na  pobledlého  Gala  a  zavrtí neznatelně

hlavou.



Neuplynou ani dvě minuty, když v horním patře cvaknou dveře. Dolehnou k nám kroky a tichý
hovor. Někdo jde po schodech dolů. Měla jsem pravdu, nebo ne, krucinál??!

Syknu na Oriho. Propíchne mě pohledem a na chvíli zaváhá. Když ukážu palcem vzhůru, vydává
několik rychlých, tichých instrukcí. Naf s Ranem usedají na bobek, aby předstírali činnost u nohou
skříně. Gal se staví tváří ke zdi. Všichni včetně Oriho si narážejí firemní bejzbolky hluboko do očí.

Přicházejí dvě. Holčička ve žlutém a dospělá žena, zřejmě její matka. Má asi třicet, co do šatů
působí tuzemsky, jinak ale ne. – Neobyčejně radostné, že nám přerušily práci. Nota bene ještě ani
nevíme, co po nás vlastně chtějí.

Pohlédnu na tu malou. Zvedne hlavu vzhůru, aby mě oslovila. 
Co??! Nem tudom maďárom! Vůbec nevím, co mi říkala. "Was??"* zeptám se naléhavě.
Znovu se rozpovídá. Snažím se pochytat nějaká ta slova, ale nedaří se mi to. Obrátím se na

matku. "Worum geht es, bitte?"** zeptám se co nejzřetelněji.
Tmavovlasá žena několikrát beze slov otevře  ústa, jakoby chytala dech. Teprve pak promluví:

"Namiká, macerá... fas chtelá šádat... o tentó... stólek napod PC. Zda byjste chó-neprodáli nam...
lefnejí."

Lefnejí?? Co tím sakra–?? Jo ták: levněji!  "Aha..."  získávám čas na rozmyšlenou, při  čemž se
vehementně koušu do rtu, jako by mi to mohlo pomoct.

Maminka rychle naváže: "Promynté, my nedlouho v Nemeskú... spatně nemeský sátim. Ja lip
rozůmim, ale né... cho-chovořim."

"Nevadí. Horší je, drahá paní, že my jsme stěhovací firma, né obchodní. U nás se nenakupuje,
musíte do kšeftu. Nebo na internet."

Má řeč ženu neodradí. Stojí přede mnou v podivně křečovité pozici jako socha, ruce sepjaté před
hrudí. "Macerá by móc chtééla stólek. V óbchode tó... dláhy. Nema tolik móc penyse. Ty, ty, tó...
chtaj stó eúer za stólek!" 

"Sto eur?"
"Jó, stó eúer."
Bože, já se z tý ženský... třináct-dvanáct! "Víte, jak jsem už řekla, paní, my zboží neprodáváme,

jsme stěhováci. Tady ten kancl," ukážu na příslušné dveře v patře, "stěhujeme pryč."
"Tý slý, tý lidy," varovně tím směrem ukáže. "Slý lidy."
"Něco vám provedli?"
"Namiká, macerá, potkala jednou samá, chrosili sle. Neudelali, jen chrosili."
"Hm, chápu, nepříjemný, ale už se jich nemusíte bát. Stěhujou se odsud pryč, daleko, na druhý

konec Německa."
"Dóbže. A kolik vy ten stólek eúer? Macerá móc počebuje napod PC... abí móchla učiť do skóly."
Éhhh... asi mě postihne pythagorejský kóma. Maminka mě vůbec neposlouchá, nevnímá, co jí

říkám. Nejspíš mi ani nerozumí.
"Nemůžete zavolat manžela?" navrhuju se zřetelnou výslovností. "Jistě umí německy, vysvětlila

bych mu to."
Promne si  ruce. Napřímí se, zavrtí hlavou a vypoulí na mě krásné černé oči.  "Omloufá... ale

manšél nény. Samá ze Zyrjén pryč, dyž furt pošad fálka... Nema muš."
"Válka, no jasně..."
"Ten stólek od paný, já ko-ú-pim!"
"No jó!"  skoro vykřiknu,  neboť mi  její neodbytnost  jde  už  na nervy.  "Řekneme,  že  nám ho

ukradli, nebo že se cestou rozflák, máme nějaký to procento na ztrátu zboží i na jeho poškození.
Nějak to zaonačíme. Stolek vám dám za velkoobchodní cenu. Šedesát eur má první a poslední
nabídka. Berte, nebo nechte být."

"Séést-desat eúer?"

*  Co??                                                                                                                                                                         ** Oč jde, prosím?



"Jó. Séést-desat eúer," zašišlám jejím stylem poté, co ukážu šest prstů. "Ani o cent míň."
Zalesknou se jí oči. "Tó dóbše! Tó dóbše! Je móc fic lefnejí!" Rozradostněně pak cosi špitne na

dcerku a obě se rozběhnou do schodů.
Kouknu na Oriho.  Vypadá ztrhaně.  Vsadím se,  že  nevypadám o moc líp.  "Nebylo na výběr,"

vysvětluju. "Votravovaly by nás do aleluja. Prý jsou válečný uprchlice ze Sýrie. Strašně moc chtěj
tenhle kovový stolek pod písí. V kšeftě je za kilo. Dala jsem jim ho za šedesát. Nedostat ho, byly by
naštvaný, vejraly na nás z vokna, jak stěhujeme, pamatovaly by si firemní logo... Takle má Namika
svuj krám, dá si na něj komp a vobě na něj budou zálibně čumět. A na nás vybodnou!"

"Tohle je na tobě, já nerozuměl jediný slovo."
"Vždyť já skoro taky ne, mluvěj hrozně.  –  Jó, nepředvídatelný problémy...  bez těch to prostě

nikdy nejde..."
"To je fakt. Hlavně to s nima rychle skonči, ať můžem dělat."
"Jasně. – Už jsou slyšet, nesou prachy, ať se kluci vobrátěj." Beru ze skříně kus hadru a přestože

máme  všichni  pracovní rukavice,  pečlivě  stolek  otřu.  Jde  mi  o  to,  aby  na  něm  pokud  možno
nezůstaly žádné otisky prstů. Zichr je zichr. Jak říkává můj táta. 

"Vypucovala jsem vám ho, byl celej zaprášenej," zbytečně vysvětluju mamince imigrantce.
"Móc dekuje, paný." Nesměle mi třemi prsty podává pomačkané bankovky.
Symbolicky je poplivu, aniž bych je počítala. Putujou do náprsní kapsy mého overalu. "Rádo se

stalo. Aspoň máme na voběd." Uchopím stolek za kratší stranu. "Pomůžu vám s tím nahoru," kývnu
hlavou příslušným směrem. "Pojďte."

Sbíhám dvě a půl poschodí. Ori se tváří dost netrpělivě. "Hotovka, máme je z krku," hlásím,
"můžeme přesunout nábytek do patra. Doufám, že za chvíli nepřijdou somrovat vo šatník..."

Konečně stojíme před příslušnými bytem 11. Nezamčené přivřené skříně stavíme z každé strany
dveří jednu.  V  jejich  útrobách skrýváme všechny  potřebné věci,  které nemůžeme mít  u  sebe.
Především pistole s tlumiči a gumové pytle na těla.

Z kapsy vytahuju srolovaný falešný dodák. "Jdem na věc?" řeknu Orimu.
Přikývne, bere z jedné skříně zbraň a stoupá si k ostatním klukům tak, aby nebyl ode dveří příliš

vidět. 
S dodákem v ruce zazvoním.
Dveře se otvírají. Stojí v nich asi třicetiletý muž v maskáčích. Nevypadá zvlášť agresívně. Nemá

hlavu dohola, není potetovaný, vidět ho na ulici, nikdy bych neřekla, že se podílel na hromadné
vraždě. "Co máte?" zeptá se suše.

"Dobrý den,  pane,"  nasadím strojený profesionální úsměv,  "stěhovací firma  Herbert Anchel,
dovezli jsme objednaný nábytek."

"To bude omyl, my nic neobjednali."
"Okamžik,  pane,"  opřu  se  rukou do dveří,  když  je  chce  muž  v  maskáčích  zavřít.  "Je  to  byt

jedenáct, ne? Druhé patro."
"Jo."
"Tak jsme tu dobře. Objednávku jsem nechala dole ve voze, ale pamatuju si, že ji podepsal někdo

s anglickým jménem. Nějaký... mm... B-B-B-B... Brian... nevím jak dál, bylo to myslím od E."
"Elesken?"
"Jo, přesně, Brian Elesken. A taky to bankovním převodem zaplatil."
Muž se otáčí do místnosti. "Hej, kluci, pojďte sem, Brian se zbláznil. Prý sem koupil nový věci."
"Do tvýho bytu??" nechápe další postava v maskáčích.
"Jo. Prý objednal do mýho bytu nový nábytek. To snad není možný."
"Říkal jsem, že je to vůl. Neměli jsme ho brát do party," tvrdí tlumeně třetí hlas.
"Co teď s tím?" zeptám se s předstíranou nesmělostí. "Už jsme začali stěhovat. Máme tu skříně a



regál. V objednávce stálo, že jde o výměnu kancelářského zařízení, tady to ale vypadá na soukromý
byt."

U dveří teď stojí celá pětice pachatelů. Všichni jako jeden muž v maskovacích gatích a trikách.
"Počkejte moment, zavolám mu," říká první z party, zřejmě majitel bytu.
Stoupnu si  trochu blíž  ke vchodu, zvedám ruce, abych se opřela o vršky skříní.  Události  pak

naberou rychlý spád. Za sebou uslyším dvojí heknutí tlumeného výstřelu, střely hvízdnou kolem
mě, ucítím vůni spáleného prachu. Telefonující muž se na mě náhle začne kácet. Druhý, ten, co stál
hned za ním, padne nazad jako špalek. Zvuk pádu i otřes podlahy musely být o patro níž dost
hlasitě slyšet.

Pokusím se zasaženého telefonistu chytil. Těžko popsat, jak je jeho bezvládné tělo těžké, i když
nemá zvlášť robustní postavu; sráží mě do kleku a jen tak tak uhýbám jeho hlavě, aby mě neudeřila
do tváře.

V rychlosti beru ze skříně zbraň a vpadnu do bytu, kde mezitím Gal zasáhl dvěma ranami třetího
muže. Čtvrtý zelenooděnec mizí bystrým skokem ve dveřích naproti nám. Jeden z nováčků, Naf, ho
následuje. Jsou slyšet neurčité tlumené zvuky, po nichž Naf vychází ze dveří s pistolí podle těla.
Ukazuje palcem levé ruky vzhůru na znamení, že byl úspěšný.

Pátý člen Svobodné legie se nám ve zmatku ztratil. Sjedu prostoru zrakem. Jde o velkou předsíň s
kuchyňským koutem. U pravé stěny stojí vedle sebe dvě masivní skříně, mezeru mezi nimi vyplňuje
přes metr široký károvaný závěs, sahající až k linu. Má varovné barvy vosího těla. V pravém zadním
rohu  předsíně  mají lednici  a  nevelký kuchyňský kout.  Vlevo ve  středu stěny  vidím bílé dveře,
vedoucí nejspíš do pokoje.

Ran s Nafem odtáhnou telefonistu z prahu dovnitř a zavřou dveře.
"Kde může bejt?" šeptnu dotaz k Orimu.
"Asi tam," ukáže vlevo směrem ke dveřím do pokoje.
"Jestli stačil mobilovat..."
"To by byl průser," odvětí tiše Ori. Cosi říká Ranovi. Ten vytahuje z kombinézy aparát velikosti

přehrávače. Bere ho do pravé ruky, kterou udělá oblouk, jako by baterkou postupně osvětloval
všechny zdi. "Tady je to čistý," zkonstatuje kostrbatou angličtinou.

Ori,  stojící vpravo ode mě, udělá krok vpřed. Totéž chci  udělat já,  ale najednou, jako by mě
někdo zatlačil zpět. – Do hajzlu, Johanka!!!

"Závěs!!! Pozor!!! Střílej!!! Rychle!!!" zaslechnu ji křičet z dálky.
Padám šipkou na břicho. "K zemi!!! Je za závěsem!!!" zařvu v letu a vypálím do středu žlutočerné

plochy. Téměř současně s mou první ranou vykoukne zpod závěsu ruka s pépékáčkem ráže 7.65. Je
jen půl metru nad zemí. Kurva, já ho minula, sedí na bobku, ten bastard!!

Místností zahřmí výstřel. Zalehne mi pravé ucho. Ori vedle mě sykne bolestí.
Po mé druhé ráně, která šla těsně nad ruku se zbraní, padá útočník dopředu na podlahu. Závěs

strhává sebou. Když se objeví jeho hlava, v mžiku ji zasahují téměř současně Gal, Ran i Ori.
Vyskočím ze země, protřepu si malíčkem zalehlé ucho, v rychlosti opráším předek kombinézy.

"Dostal tě??! Kams to koupil??!" naléhám na Oriho.
"Nic mi není, jen škrábanec, spodek ruky, kulka je ve zdi," ukazuje za sebe.
"Ah... díky Bohu!!" – Teď můžu konečně popustit uzdu svému hněvu. "On...!!!" ukazuju prstem,

"tenhle Ran...!!! Ten bažant...!!! Říkal...!!! Že je to tu čistý, do hajzluuu!!!" zaječím tiše a vycením na
Oriho zuby.

"Fajn. Já to vyřídím. Ale ne teď, když pracujeme, okay?"
Několikrát se prudce nadechnu ve snaze zklidnit se. "Okay, jak chceš, je to tvůj voják, tvá akce...

a tvá ruka. – A eště něco: kdyby ten chlap za závěsem byl jen trochu chytrej, všecky nás dostal. – To
doufám uznáš."

"Mm. Naštěstí chytrej nebyl."
"Jo, a tvý zranění teď ošetříme."



"Nesmysl."
"Ošetříme tě, Ori, kruciNÁL!!!"
"Řek jsem – NE!!! Zapomnělas, kdo tu velí???!!!"
"Nezapomněla! Tys ale zapomněl, kdo z nás má poslední slovo!!  – JÁ!!!  –  A mý poslední slovo

zní, že se tvá ruka ošetří!!" Ztiším hlas. "Koukni... nedávám ti rozkaz, jen tě o to žádám. Kdyby se
něco zvrtlo, rána se zanítila, omlátí nám to vedení o hlavu. Víš, jak to bejvá; je průser a hledá se
viník. Když to zavážem a přesto s tim bude problém, řekneme: co po nás chcete, celej tým viděl, že
sme udělali, co šlo, byly to polní podmínky a nejsme žádní doktoři. – Chápeš? Sme krytý a všichni
nám můžou políbit... třináct-dvanáct."

"Hmm." Poškrábe se v zarostlé tváři. "No dobře, beru, zavaž to."
"Díky,  mrknu se  po lékárně.  –  Jen  doufám,  že  nikdo ze  sousedů nezaslech výstřel.  Moh by

eventuálně zavolat poldy. A my budeme v bedně," mumlám cestou do koupelny víceméně pro
sebe.

Vydezinfikuju malou spáleninu na spodku Oriho paže. Jinde o něho kulka, letící mezi rukou a
žebry, naštěstí neškrtla. Kdyby to koupil natvrdo, byla by to pro nás katastrofa. 

Ori mi chvíli mlčky hledí do očí. Mám nutkavý dojem, že se mě brzy na něco zeptá. "Jaks o tom
chlapovi věděla? Pohnul závěsem?" ozve se pak. "Já nic nezahlídl. Ani nikdo z ostatních."

"Sama nevím. Nic jsem neviděla. Cítila jsem z toho místa nebezpečí." Johanku radši vynechám,
měl by mě za cvoka. Nejspíš i právem.

Zavrtí hlavou. "Zajímavý... nekecali s tvými instinkty, fakt jsou dobrý."
"Mm... sem tam to vyjde," odvětím skromně. Utrhnu kus náplasti s polštářkem, abych jí překryla

zraněné místo. "Hotovo. Beztak to nic nebylo. Už se víc zranil při holení." Podívám se na Oriho
zarostlou tvář. "Pokud se vůbec někdy holíš."

"Zachránilas mi krk, Ruth, trefilas chlapa dřív, než mě moh druhou ranou dostat. Díky."
"Áá, nech to bejt, proč to nafukovat?, udělal bys to samý." 

Následně vyfotíme všech pět členů zlikvidované skupiny; hezky jednoho po druhém a z detailu.
Já shromažďuju obsah jejich kapes a přelepuju vstřely i výstřely na jejich tělech lepící páskou. Jde o
to zakrvácet co nejmíň předmětů a míst. Jistě, je to všechno k zblití, eklhaft, navýsost hnusný, jenže
na to se teď nedá myslet. Ani na Boha, jehož právo trestat jsme si přisvojili. Musíme dokončit, co
jsme začali, lítost, pochyby a vše ostatní přijde na řadu až pak.

Během pětačtyřiceti minut je předsíň až na plynový sporák vystěhovaná. V koupelně zůstává
automatická pračka, v pokoji,  v němž se nacházím, jen stůl se dvěma křesílky. Na stole leží list
papíru s propiskou.

Blíží se čtvrtá hodina odpolední. Chvílemi koukám z okna, chvílemi sedím u stolu. Mám u sebe
mobil jednoho z členů Svobodné legie, který použiju jako... řekněme... rekvizitu. V mobilu není z
bezpečnostních důvodů ani aku ani simka. Kdyby byl čas vydloubnout mikrák, udělala bych i to.

Přede mnou leží balíček se sto tisíci eury a dvě devítimilimetrové pistole značky Jericho. Jedna z
nich, ta nabitá, je opatřena tlumičem.

Hodiny na zdi  ukazují 16:07,  když se ode dveří ozve zvonek.  Vážně nevím, co udělat,  kdyby
náhodou přijela tetička majitele bytu. Musela bych ji svázat a nacpat do koupelny.

Zbraň  s  tlumičem zakrytou kusem hadru  v  rychlosti  pokládám na okenní parapet.  Nenabité
jericho strkám dozadu za opasek. Blbé místo, vím, takové filmové, ale– už stojím u dveří a otvírám.
–  Žádná tetička, přišel poslední člen  Svobodné legie.  Zaznamenám navýsost překvapený pohled
jeho nazelenalých očí, do nichž mu padají delší tmavé vlasy. Je štíhlý, vypadá dobře, být na chlapy,



líbil by se mi.
"Co se tu–?? Kde jsou... všichni??" rozhlédne se roztržitě.
"Ahoj, pojď dál," odpovím vlídně. "Promiň, je tu zmatek, tudy," ukážu na dveře pokoje. "Jsem Ira

Meim z městských vodáren, v baráku praskla stoupačka, museli jsme vystěhovat byt."
"Vždyť je tu všude sucho!"
"No právě. Voda teprv přiteče." Ukážu ke stropu. "Shora. – Posaď se, Briane."
Roztržitě  usedne,  aniž  by si  sundal  či  rozepnul  černou koženou bundu.  Všímám si,  že  nemá

maskáčové, nýbrž černé triko. A modré džíny k němu.
"Odkud  mě  znáš,  když  jsi  z  vodáren?  Od  Dietera?!  A  co  ty  prachy  tady??  Proč  je  tu  kluci

nechali??"
Trochu moc otázek na můj vkus. Zůstávám stát mezi oknem a stolem. Samosebou proto, abych

měla co nejblíž ke zbrani. Nemůžu vyloučit, že návštěvník dorazil s flintou. Čertví, jak zareaguje, až
se outnu. "Za prvý: nejsem z vodáren, a ani nevím, kdo je zmíněný Dieter. Peníze na stole jsou de
facto tvoje."

"Moje?! Jak to?!"
Zarazím  ho.  "Poslouchej  chvilku,  Briane:  došlo  k  potížím.  Byt  nebyl  vytopený,  ale  jen

vystěhovaný. Vysvětlím ti proč: Situace je vážná; jak asi víš, ta parta, co si říkala  Svobodná legie
vyhodila do povětří autobus. Zahynulo v něm třináct dětí,  středoškoláků, a dvacet dalších bylo
zraněno. Díky popáleninám budou mít někteří z nich následky po celý život."

"Jste polda?! Já v tom nejel!!" 
"Vím,  Briane.  To  je  jediný důvod,  proč  ještě  žiješ.  Kdybys  v  tom  jel,  ležel  bys  teď  mrtvý v

gumovým pytli jako všichni ostatní."
Vyskočí ze židle. Vypadá navýsost rozrušený. "Co říkáte?! Kdo jste?! Co chcete??!! Máte průkaz?"
"Sedni si, Briane. Proberme to v klidu." Ukážu na židli a pousměju se. "Můžeš mi klidně tykat."
Nerad usedne.
Přikývnu. "Díky.  –  Věc se má tak; můj průkaz je pistole. Rodiče zabitých najali skupinu profíků,

aby pomstila jejich děti, protože se ukázalo, že by se jim právní cestou nejspíš nedostalo satisfakce.
Tebe se věc celá věc netýká. Jsi z toho venku, pokud splníš malou podmínku."

"Jakou?"
"Na list před tebou napíšeš: přijal jsem dne toho a toho sto tisíc eur. Brian Elesken. – To je vše.

Pak  vezmeš  oněch sto  táců  a  vypadneš.  Už  sem prostě  nikdy  nevkročíš.  A  budeš  držet  pusu.
Jednoduchý jak facka. Odměnou ti bude život. Nikdo tě z ničeho neviní."

Slyším, jak hlasitě oddychuje. "To je nějaká bouda," polemizuje se mnou.
"Briane, je to tak, jak jsem řekla. Proč bych se namáhala s boudou? Mohla jsem tě sejmout

hned, jaks přišel."
"Kdo jsi? Mluvíš jako Bavoračka."
"Mě neřešíme, Briane, ale tebe! Jsem ta, co ti chce pomoct. Původní plán zněl: zabít všechny. Já

byla proti. Můžeš mi děkovat za život."
"Děláš pro Izrael."
"Nač ty kecy, doprdele práce?! Dělám pro rodiče zabitejch dětí! Cos myslel, že si to svinstvo dají

líbit? Od party tupců v maskáčích??!!"
"Kluci jsou fakt mrtví?" zeptá se defenzívně, téměř zdrceně.
"Do jednoho."
"Zabilas je?"
"No ovšem."
"Je vás tu víc, že? Jste tamto jejich... komando."
"Briane! Kašli na komanda! Vem tužku a piš!"
Vidím, že váhá; je ve zkratu, což chápu. Zatím těžko říct, co se mu odehrává v hlavě, a jak to celé

skončí. Bere do ruky tužku, aby ji roztočil mezi prsty. "A když ne?" otáže se nasupeně poté, co tužku



odhodí na stůl.
Sáhnu dozadu za opasek pro prázdnou pistoli. Zatáhnu za závěr a v jednom sledu ho palcem

vypustím tak rychle, aby to vypadalo, že jsem zasunula náboj do komory. "Mám nabito, Briane,
stačí jen stisknout spoušť. Heleď... neblbni, rozdejchej to a zapřemýšlej. Je ti šestadvacet, život máš
před sebou, přece tuhle šanci nezahodíš! Když odsud odejdeš, celý město je tvý."

"Když já ti nevěřím. Jak děláš pro Izrael, nedá se ti věřit."
"Briane! Věř mi nebo ne, jak chceš, ale mysli hlavou! Přece nepřijdeš pro nic za nic o život! Nic's

nespáchal! Piš, vem prachy a padej!!"
To je vůůůl! Co s ním?? Snad mu to doklepne...
Ukáže rukou k oknu. "Mohl bych kluky vidět...?" 
"Vidět?! Nemoh! To je přece zbytečný! Co je na mrtvejch k vidění??!! Je po nich, jsou tuhý, smiř

se s tím!!" Nemám v úmyslu být etická. Snad se toho lekne.
"Odporný..." Nervózně si mne ruce, až mu  střídavě rudnou a bělají prsty. "Potřebuju chvíli na

rozmyšlenou..."
"Okay, Briane, máš dvě minuty. Já zatím napíšu esemesku. Mimochodem, odporný bylo vidět ty

uhořelý děti. Bylo to odpornější než cokoliv jinýho." Odkládám nataženou ale nenabitou zbraň na
kraj stolu, sahám pro nefunkční mobil, otáčím se zády, abych přešla k oknu. Taky si myslím, že jde o
naivní fintu, ale uvidíme, třeba z ní něco vzejde.

Chvíli předstírám esemeskování, pak se otáčím ke stolu. Ale né!, do háje, už je to tady; koukám
do hlavně vlastní pistole. No super! Ten zatracený moula ji vzal a míří na mě.

"Co to má být, Briane?? Zbláznil ses??!"
Dívá se na mě vyšinutým pohledem. "Ne. Jen změníme plán. Ke–" zajíkne se, hlasitě polkne, až

mu ohryzek na krku poskočí,  "–ke stolu sedneš ty a napíšeš, kdo jsi a co jste tu udělali."
"Mm... ani náhodou, chlapče."
"Pak tě zastřelím."
"Proč bys to dělal?? Nic tím nezískáš."
"Nevadí. Aspoň kluky pomstím! A jejich vražda nepadne na mě! Ani ta věc s autobusem!"
"Briane!  Zklidni  se!  Vím,  že  tě  to  vzalo,  ale  v  tomhle  kvízu  hraješ  o  svůj  život!  A  začínáš

prohrávat!" 
"Ne. Ty začínáš prohrávat! Myslíte si, vy z Izraele, bůhvíjak jste chytrý, že? Chtěli byste všechno

řídit, každýmu poroučet! Lituju, že v tom busu nechcípli všichni, aspoň by vás bylo o něco míň!"
"Nemáš rád děti, Briane?"
"Nemám rád vás!"
"Aha, takže ony to vlastně nebyly děti... no jo... smutný. Chce se mi z tebe blít, ale za názory se

nezabíjí. Nejsem tu proto, abych ti předpisovala, koho máš milovat."
"Jděte  všichni  k  čertu!  Celej  váš  blbej  stát  dohromady  nemá cenu  ani  jednoho  z  mých

kamarádů!! Přijde den... kdy vás okolní země převálcujou!!"
"Až ten den přijde, Briane, ještě se uvidí, kdo koho převálcuje. – Koukni, tys nebyl kamarád těch

svobodných vojáků. Scházeli se spolu dřív, protože ti nevěřili."
"Blbost! A piš už! Nebo budu střílet! Už mi na ničem nesejde!"
Co s ním? Nemůžu ho donekonečna přemlouvat. – Okay, poslední pokus; vyložím karty. "Briane,

zkus  na  chvíli  zapojit  šedou  kůru,  určitě  jako  ajťák  nějakou  máš.  Nenechala  bych  před  tebou
nabitou zbraň. Nenapadlo tě, že jde o test tvojí reakce? Jestli ne, tak ti to sděluju. A taky si buď
jistý, že když zmáčkneš spoušť, beru to osobně, a to tak, žes mě chtěl zabít. Pak je s tebou ámen.
Zatím máš šanci vybruslit z toho se zdravou kůží. Polož zbraň, napiš, co chci, vem prachy a ať už jsi
pryč."

Neodpoví. Dívá se strnule před sebe. Pořád na mě míří.
"Mám u sebe druhou pistoli, Briane. Ta je, na rozdíl od tý tvý, nabitá.  –  Naposledy tě  prosím;



napiš ten lístek a padej vocud, ty BLBče, nechceš přece umřít! V šestadvaceti!! Před víkendem!! V
pátek vodpoledne!! Měj si svý názory, sou mi fuk, seru na ně!! Mysli na sebe, ty IDIOTE!!! Mysli na
svou holku!!! Nebo co já vim, NA KOHO CHCEŠ!!!"

Marná snaha. Ten trouba na mě civí a já z jeho pohledu čtu, že to zmáčkne. Pak má holt smůlu.
A já vlastně taky.

"K čertu s tebou!!" zasyčí rozhodně. Kohoutek jeho pistole sklapne naprázdno. Vytřeští na mě
oči; náhle v nich má panický strach. Chytne levačkou zbraň, aby zuřivě zalomcoval se závěrem.
Zůstává v zadní poloze, jak jinak. Asi mu konečně došlo, že neměl nabito. Bohužel pozdě.

"Trotle blbej... pitomče... vole, pročs to zvoral...??!!" pronesu téměř lítostivě. Sáhnu dozadu za
pas pro jericho s tlumičem. Udělám dva kroky vpřed. Zbrkle se rozmáchne, aby mě praštil. Jeho
ruku odvádím levačkou na stranu. Během půl sekundy mu přitisknu tlumič na čelo, skloním zbraň
hlavní směrem k podlaze a zmáčknu spoušť.

Ani nehlesne.  Kulka projde skrz,  aby se zaryla do parket pod kobercem. Koberec je naštěstí
tmavej,  takže  na  něm  chlejstanec  vyjma  kostních  úlomků  není skoro  vidět.  Svinská práce...!
Odcházím do koupelny pro hadry. Beru i gumovou podložku ležící u vany. 

Výstřel  na  temeni  má velikost  dvoubarevné  euromince.  Teče  z  něho  proudem  na  koberec.
Přelepení samolepící páskou mi díky delším vlasům chvíli trvá.

Jó, být tak Nula-Nula-Ruth! Zapálila bych si chasterfieldku, dala si protřepaný, nemíchaný blivajz
a byla bych v pohodě. Jenže mě holt chybí ty dvě nuly před jménem, ten plezír z povolení zabíjet,
takže jsem všechno jiný, jen ne v pohodě. Popravdě řečeno, je mi zle, až se celá třesu. Jsem si jistá,
že to celé později nějakým způsobem odstonám. Nikdy jsem netoužila být členkou likvidačního
týmu. I kdyby nakrásně dělal jen spravedlivou práci.

Myju si  ruce a zhnusená opouštím byt.  Musím dolů pro ostatní,  abychom tohohle odnesli  a
odstěhovali do auta zbytky krámů.

 
Na rohu Pankower Allee nastupuju do kabiny iveca. Sedí tu Ori s Galem. Druhý uvedený je bledý,

má zarudlé, vypoulené oči, na jeho čele stojí pot.
"Blbý," konstatuje bez otázky Ori, jen co dosednu za volant.
"Blbý. Nedala jsem mu jednu šanci, ale nejmíň sto. Nešel na dohodu. Byl to podrazák. Klidně by

mě zabil. Radši nebudu opakovat, co říkal o atentátu na náš bus, protože bych se ve vzteku mohla
dopustit hanobení mrtvoly."

"Vezmem nahoru peřiňák a vyneseme v něm tělo," říká Ori bez emocí.
"Dobře," odpovím. "Nadělala jsem tam, koupil to zblízka, koberec je třeba spálit. Kulka zůstala v

parketách,  musíme  ji  vydloubnout...  Jo,  a  ještě  něco,  pánové;  až  skončíme,  dám  si  nahoře
dvouminutovou sprchu. Nechci v letadle smrdět řeznictvím." 

Ori na mě chvíli zamyšleně kouká. "Dobrý nápad. Dáme si sprchu všichni."
Asi bych normálně zavtipkovala, že se osprchneme každý zvlášť, nikoli společně, ale nejspíš by to

nezabralo,  a  navíc  mi  vůbec  není do  smíchu.  "Co  žaludek,  Gale?  Ujde?"  zeptám  se  namísto
přihlouplých vtípků.

"Obrací se mi. Před chvílí jsem zvracel."
"To nic, to se podá. – Nepils, viď?"
"Ani kapku," zahučí dotčeně Ori. "Jeho placatka je pořád u mě."
"Měl jsem... ve voze láhev... koňaku," přiznává Gal přerývaně. "Vylil jsem ji prve do kanálu a...

zahodil do smetí."
"Fajn  zpráva.  Jsi  dobrej!  Bojuj!"  Věřím,  že  to  zvládne.  Pokud  ano,  bude  to  pro  mne jediné

pozitivum z celé prokleté Operace Dantes.
Sjedu pohledem okolí. Náměstíčko, ležící před námi, není ani teď, v čase páteční špičky, nijak

zvlášť  dopravně  zatížené.  Sem  tam  nějaký ten  lufťák  vyjíždí od  domu,  ale  nejvíc  vozů  míří k
nedalekému obchoďáku Lidl. Na ostatních místech, zejména v protilehlé Papierstraße, je dočista



klid. Nechtěla bych v tuto dobu vidět hlavní tahy a dálnice!    

Germensdorf, SRN, 20:00 SEČ

Z Pankower Allee zamíříme severním směrem a díky Oriho navigování se prakticky nemusím
starat o to, kudy jedeme, pouze mechanicky řídím. Na kolech jsme něco ke čtyřiceti  minutám.
Rychlost jízdy udržuju nižší, než je předepsáno; mám strach z případné policejní kontroly.

Místní terén připomíná okraj města. V šeru před námi vidím prázdnou silnici, kolem dokola louky
bez obytných domů, sem tam výrobní podnik, či továrnu, sklad, vysoký komín.

Když  projedeme  druhý velký kruhový objezd,  evidentně  ležící stranou  civilizace,  zeptám  se
zvědavě mého souseda: "Ma ha'šem šel ha'rechóv ha'ze?"* Ukážu ven.

Ori vedle mě nadskočí. Šmarjá, ono to mluví naší řečí?! Je to poprvé, co jsem zaznamenala malý
výkyv jeho emocí.

Když  nic  neříká,  ohlédnu  se  na  něho.  Ukazovák  píchnu  do  navigace,  kterou  drží.  "Ma
amártá??"** zeptám se, přestože on nic neřekl.

"Lo amártý klum. Réga," ozve se konečně. "Emm... Vel-te-ner."***

"Rechóv Veltener... todá. Lo joda'at..."+

"Jsem na místě," řekne Ori za okamžik, když ukáže na masívní kovová  vrata. "Je to zas na tobě,
Ruth;  zazvoň  a  řekni:  urgentní zásilka  šesti  pytlů  se  zinkovou  bělobou."  Poslední věta  zazní v
kostrbaté němčině  a  zřejmě  znamená fakt,  že  jsme  přivezli  šest  mrtvých  těl.  "Rozumělas  mi
vůbec?" ujišťuje se můj spolujezdec.

"Ale jo, říkals něco o Zinkweiß, zbytek si domyslím. Ne, vážně, rozuměla jsem ti dobře. Ale ještě
moment, nejdřív šoupnu zadek vozu k vratům."

"Udělej to."
Popojedu těsně k protějšímu plotu, dám plnej pravej a bez potíží dotočím model do příslušné

polohy. Zaráčnuju a vypnu motor.  –  Co?? Jaký slovo zás?! Jo ták!  Zaráčnovat, pokud to náhodou
někdo neví, znamená ve slangu profi šoférů zatáhnout ruční brzdu. 

"Teď stojíme akorát. Jdu zvonit."

Na chabě osvětlených vratech se otevře malá špehýrka. "Was gibt's?"++ ozve se hrubší mužský
hlas.

"Urgentní zásilka šesti pytlů se zinkovou bělobou," papouškuju neznámému.
"Dejte mi peníze."
"Moment mal!"+++ zaprotestuju. "Nejdřív snad otevřete bránu! Pytle nebudeme skládat venku!"
"Nenene,  pytle  až  pak!"  radikálně  odmítá mužský hlas.  "Bylo  domluveno,  že  mi  nejdřív

zaplatíte."
Dědkovi prdlo v kouli!  –  Musím na něho jinak; lstí a klamem povedu svůj boj.  "Když je to tak,

milý pane, počkejte chvíli, dojdu pro peníze, jsou vzadu ve voze." Cukruju a předstírám samosebou
bohorovný klid.

*     Jak se jmenuje tahle ulice?                                                                                                  +      Ulice Veltener... díky. Neznám...
**   Cos říkal?                                                                                                                                ++    Co je?
*** Neřekl jsem nic. Moment,                                                                                                   +++ Tak počkat!



"Co se děje?" vyzvídá za vozem Ori; krom něho tu stojí i ostatní členové našeho týmu.
"Problém. Hanspéter chce mergle, aniž by vodevřel. Dělejte jakoby nic, vyřídím to."
"Ruth, počkej! Jeho nesmíš–! Ne, abys ho–!"
V duchu se skoro rozesměju. Velitel oddílu Kidon má strach, abych chlapa nesejmula, to je teda

fór! Nemělo by to být naopak?? "Bez obav, Ori, nic se mu nestane, jen mu vysvětlím pravidla hry."

Zbraň bez tlumiče zasouvám vpředu za pas pod triko. Oblékám si pracovní rukavice, abych se
nezranila o ostnatý drát. Poodejdu pár desítek metrů stranou, kde se rozběhnu proti plotu. Jako za
starých  dobrých  parkurových  časů.  Levou  nohu  do  oka  asi  metr  nad  zemí,  oběma rukama se
přitáhnu za vršek sloupku, ostnáč neostnáč, pravá noha nahoru na plot, levá na sloupek a hop, už
padám k zemi jak orel skalní.

Chvíli sedím nehybně v trávě na všech čtyřech. Pak tiše, přikrčená a po špičkách, obíhám velkým
obloukem přes potemné nádvoří chlapa statujícího za branou; dívá se otvorem před areál. Než mě
stačí zaznamenat, píchnu mu ukazovák levačky do zátylku. "Jeden pohyb a je po vás, milý pane."

"Co chceté??!!"
"Vaše ruce. Dejte je v klidu za hlavu." Odmlčím se. "Podrazil jste nás. Víte, co vás čeká."
"Vždyť vy jste podrazili mě!! Bylo domluveno, že mi nejdřív zaplatíte!!"
"Jste praštěný pometlem, pane?! Čekáte, že vám dáme prachy skrz zamčený vrata??!! Abyste

vzal kramle a nechal nás smrdět venku i s nákladem??!! Na to zapomeňte!"
"To bych... neudělal," ozve se nejistě.
"Kecy, kecy, nevěřím vám! A nezkoušete fígle s rychlým otáčením. To, co cítíte, jsou mý prsty.

Zbraň  mám v druhý ruce.  Budete  mrtvý dřív,  než  řeknete  Isla  Grande de  Tierra  del  Fuego.  O
jednoho víc, nebo míň. Nacpem vás do pytle a pofrčíme k vaší konkurenci." Lžu, jako když tiskne,
ale to on netuší.

Ještě víc znejistí. "Dobře... co máte... co mám udělat...?"
"Otevřete vrata a pomalu mi podejte ovladač. – Pomalu."
Během sekundy se v bráně konečně objeví mezera.
"Fajn, pane. Teď pozor, dám vám do pravý ruky vaše peníze."
Opatrně, s nedůvěrou, převezme svazek se šesti sty tisíci eury. "Mmm... musím... tam... dozadu

pro počítačku... a pro vozík... na pytle..." tvrdí roztřeseným hlasem.
"V pořádku, pane," na to já. "Máte u sebe zbraň?"
"Jo..." hlesne, "vemte si ji, vzadu za opaskem, pod bundou..."
"Nechci ji, můžete si ji nechat, ale nevytahujte ji, mám vás na mušce."
"Můžu... teda... jít...?"
"Ovšem, běžte, pane, já zatím couvnu do brány."

d  á  lnice pobl  í  ž Stolpe, SRN, 21:00 SEČ

Sedíme v ivecu na rozlehlém parkovišti vedle komunikace 111. Podle navigačky má být nedaleko
berlínské golfové hřiště. Mlčky a v polospánku čekáme na příjezd řidiče, s nímž si  podle plánu
vyhandlujeme vůz. Iveco za BMW. Náklaďák máme plný krámů, které nutno zčásti zničit, týká se
především starého nábytku, a zčásti prozkoumat; počítač, písemnosti, doklady, a několik zbraní,
nalezených v bytě Svobodné legie.

Vzhledem k  faktu,  že  nebylo možné naplánovat  konkrétní hodinu výměny,  můžem tu klidně



zkejsnout  do  půlnoci.  Ráno  musíme  být  všichni  na  letišti,  protože  v  dopoledních  hodinách
odlétáme z Německa.

Ta nuda... Ten hlad...! Ta úúnava...! Šoupnu se na sedačce co nejníž, abych si mohla dát obě nohy
na volant. Opírám si hlavu, zavírám oči.

Příslušný bavorák  přijíždí přesně ve  dvaadvacet  hodin.  S  řidičem nepromluvím jediné slovo.
Pouze si vyměníme klíčky od vozů. Z ruky do ruky. Tím pro nás iveco přestává existovat.  

Usedám za  volat,  Ori  vedle  mě.  Zbytek  tlupy,  Gal  s  oběma nováčky,  dřepí vzadu.  Čeká nás
poslední půlhodina jízdy v téhle krásné, pohodlné šedě metalizované třistadvacítce...

letiště Tegel, Berlín, SRN, 22:40 SEČ
 

BMW odstavíme na parkovišti pro hosty. Klíče zůstanou podle plánu zabouchnuté v kufru. Husím
pochodem se z parkingu přesouváme k letištní hale.

Teď musím rozdat dárky. Kdo byl hodný, milé děti, dostane pas a letenku...
Vytahuju z náprsní kapsy příslušnou obálku. "Nejdřív šéf. Na, Ori.  –  Teď Gal. Okay. Co absťák,

držíš se, chlape? Jo? Tak se drž. – Ještě Ran a... Naf. – A nakonec dostane letenku...? Já."
A šlus. Zpropadená Operace Dantes skončila. Stojíme mlčky proti sobě. Venku je chladno, fouká

studený větřík, někteří z kluků schovávají ruce v kapsách. Mám děsný hlad a tak unavené oči, že
bych unesla sluneční brýle i teď v noci; záře světel přicházející z letištní haly mě oslepuje. "Asi se
rozprchneme, kluci, že jo," navrhuju. "Beztak poletíme jinými spoji, a navíc se neznáme... Takže se s
vámi loučím. Byli jste fajn. Chci vám poděkovat za spolupráci a za to, že jste mě mezi sebe vzali."
Podám každému z týmu ruku, aniž bych změnila výraz obličeje. Všem stejně, a pokud možno bez
emocí.

"Počkej, Ruth," ozve se Gal. "Máš mou plácačku?" otáčí se na Oriho. Bere ji, otvírá, aby z ní vylil
alkohol na okraj vozovky. "Vím, že je to hloupý, ale–"

"Mám si ji vzít??" užasnu.
"Jestli chceš..."
"No a jak!! Samo!! Dám ji zalít do průhlednýho sajrajtu jako motýla a bude z ní těžítko! Ráda si

připomenu svýho nejhodnějšího pacienta." Mimochodem, to samé říkal mně můj protialkoholní
internista, jistý známý, často medializovaný primář.

"Okay, Ruth. A... děkuju za pomoc."
Plácnu ho po paži. "Rádo se stalo. Zůstaň na suchu, chlape."
"Než se rozejdeme, chci něco vědět, Ruth," ozve se ještě Ori.
"A co?"
"Vrtá mi hlavou...  Tam v bytě...  říkalas,  můžou nám políbit třináct-dvanáct.  –  Nevím, jaks to

myslela. Proč zrovna tahle čísla?"
"Řeknu ti to: Mám známou pokojskou, její rodině patří malý hotel. Věc se má tak, že se evropský

hosti  bojej  spát v čísle třináct. Proto ho spolu s dvanáctkou dostávají hotelový záchodky.  Moje
známá říká, že vše začalo náhodně, když jednou použila rčení: s tím běž do třináct-dvanáct.  Čiliže
do hajzlu. Mělo to úspěch a brzy přišly další modifikace:  polib mi třináct-dvanáct, já se na to...
třináct-dvanáct, vyliž  si... třináct-dvanáct,  a tak dál.  Osobně považuju její formulaci  za geniální



lingvistickej počin. Nakazila tím všechny zaměstnance hotelu. A mě koneckonců taky."[13-12]

Ori zamyšleně přikývne. "Dík, už je mi to jasný."
Při odchodu mávnu klukům z Bajonetu na rozloučenou. 
"Ruth?!" ozve se znovu a naléhavě.
Otáčím se. "Ano?"
Přibíhá ke mně Ori. Tváří se vážně. Chvíli stojí a mlčí. Než promluví, sevře rty a poškrábe se vzadu

na hlavě. "Ještě něco: Odmítal jsem... Nechtěl jsem s tebou dělat. – – – Byla to chyba."
Chvíli čekám, zda z něho ještě něco nevypadne. – Aha, už nic. "Dík, žes to řekl. Tři upřímný slova

jsou víc než tisíc stran chvalopisu." Znovu mu podám ruku. "Potěšení bylo na mý straně."
Otáčím se, abych zmizela v prosklených dveřích letištní haly. Snad tu maj otevřený nonstop, má

hypoglykemie se hlásí, jsem úplně bez cukru, musím urgentně něco sníst... 

Bengurionovo letiště, Tel Aviv, Izrael, n  á  sleduj  í  c  í   den 

Vypachtím se celá rozlámaná před letištní budovu, beru si protisluneční cajzovky a rozhlédnu se
po taxících. V tom na mě kdosi zamává. Vysoká tmavovláska, stojící u vozu. 

Když přijdu  blíž,  několikrát  na  ni  ukážu:  "Vás já  znám! Jen nevím odkud.  –  Počkejte...  už  si
vzpomínám! Z Mnichova! Z naší svatby! Vy jste má žena!!" Padnu Maje kolem krku. Bože, ta holka
tak krásně voní... "Chybělas mi, kočko! Ach, Majuš... pročs mě tu nechala samotnou?? Říkala jsem
si modlitbu osiřelé dívky: ...stojím tu osamělá, sklíčena a zarmoucena u věku mladistvém..."[25]

"Hohoho," soucitně se zasměje má žena, "tak zlé to bylo?"

Při jízdě z letiště Maja spustí jako obvykle německy. Mluví dost vážně: "Schatz, ich muss dir was
Wichtiges  mitteilen.  Es  ist  eine  schlechte  Nachricht.  Unsere  Matz  ist  tot.  Chronisches
Nierenversagen. Sie hat aufgehört, zu fressen, und in ein paar Tagen–"*

"Wos sogsd??!! Matz is gstorbm??!! Mei, des is schrecklich!!"**

"Mrzí mě to. Udělali jsme s tvou mámou, co šlo. Mac byla tři dny na kapačkách. Nepomohlo jí
to."

"Sakra, tak už ji neuvidím...!" postesknu si. "Chudák stará vojna... měla dvanáct let, to není na
kočku málo. Nojo... už delší dobu blbě žrala, viď...?" 

"Hm. – Mám ještě další špatnou zprávu, ať je to za námi: došlo k incidentu u železniční zastávky
v Netanje. Auto objelo nádražní zátaras a porazilo několik vojáků. Dvě oběti na životech. No'omi
Gabaj se vracela z domova a náhodou–" Odmlčí se.

"No'omi???!! Ty ji  znáš???! Odkud???! Neříkej mi, že je taky mrtvá!!!" Normálně nejsem ani
trochu hysterická, teď mi ale přeskakuje hlas, jako bych opravdu byla. Zakryju si oči rukou. Slzy
momentálně nemám, jinak by mi určitě vyhrkly. 

"Ty jsi fakt zamilovaná," významným způsobem diagnostikuje má žena. "Neboj, nic se jí nestalo,
vůbec tam totiž nebyla."

"Jo ták... chtělas vidět mou reakci, viď, zlato?" kývnu chápavě hlavou.

*   Zlato, musím ti něco důležitého sdělit. Je to špatná zpráva. Naše Mac je mrtvá. Chronické selhání ledvin. Přestala žrát a za
pár dní...

 ** Co říkáš, Mac umřela??!! Bože, to je hrozné!



Pousměje se. "Jasně, zlato. Mimochodem, Gabaj je ve tvém bytě v akademii. Já tam bydlím taky,
pokud tě to ještě zajímá."

"Co?? Tys s ní mluvila??"
"No ovšem. Tovot mě u ní nechal, nechtěla jsem do hotelu. Na pražské ambasádě jsem skončila.

Převeleli mě sem. Jsem tu od včerejšího rána. Mimochodem, Tovot si mě pamatuje z výcviku."
"Aby ne, když jsi tak krásná. – Jak jste v mým kutlochu spaly? Obě na zemi?"
"Ne. Půjčili mi nafukovačku. A Gabaj byla přátelská. Sdílná. Všechno mně řekla. Všechno o Ruth

Singer. – Úplně všechno." Poslední věta zazní významně.
"I o copu...?" zeptám se opatrně.
"I o copu!  – Tos přehnala,  Ruth!" zaškaredí se má žena. "Že s ní máš sex, mi nevadí, ale plést

svobodné holce cop?! Jako vdaná žena?! Z tvé strany je to přece slib manželství! To se dělá??!"
"Nedělá, promiň..."
"No. Nechme to.  – A pak snubní prsten, co nosí tvá holčička na řetízku na krku! O tom si taky

promluvíme. Ruth!"
"Tys z ní všechno vytáhla... jsi chytrá..."
"Bodejť ne. Když mi v akademii řekli, že se válíš – bez kalhot, prosím! – venku za domem na trávě

s nějakou vojačkou a že jste pořád spolu, že se kvůli ní dokonce pereš s muži, chtěla jsem vědět, co
je ta holka zač a na čem vlastně jsem. Teď už to vím."

"Majuš... neboj,  nikdy,  zdůrazňuju nikdy –  od tebe neodejdu! Kvůli nikomu!" dotknu se lehce
ruky držící na volant.

Pohladí mě palcem. "To přece vím. Znám tě. Spíš zítra nevyjde slunce, než že bys mě ty opustila."
"Ach... díky, zlato... jsem ráda, že to říkáš. Víš, ten vojáček mě dostal. Ne, není to její vina. To

všecko já. Od prvního momentu jsem ji milovala. Nebránila jsem se tomu. Celých jedenáct let, co tě
znám, se mi nic podobnýho nestalo. Jasně, koukám po ženských, to jo, však víš, to my obě, občas je
zveme na trojku, ale tohle je jiný, vážný, jak No'omi vidím, mám kolena z tvarohu. Nebýt tebe,
Majuš, vzala bych si ji."

Pousměje se. "I tohle mi řekla. – Mimochodem..." změní náhle téma hovoru, "...ředitel Tovot mi
ukázal video s hadem, je vážně dobrý. Celá ty..."

"Díky... Aspoň to video, že se ti páčí..."

U brány akademie předkládá má žena povolení ke vstupu. Na mě strážní jen krátce mrknou, aniž
by po mně cokoliv  chtěli.  Zdaří se  mi  odečíst  úvodní slova  jednoho z  nich:  "Zot  Ruth,"  říká k
druhému. – No jasně, ty bažante! To je přece naše Ruth, po tý nemusíme chtít papíry! – Pamatuje
si mě. Zamávám strážným na pozdrav a oni nás nechají projet. 

"Všichni mě tu znají," naparuju se před svojí ženou, "jsem tu jako doma."
"Já vím," pronese Maja významně. "Já vím."

Parkujeme a zbylých pár metrů jdeme pěšky. Před budovou Midraše, jak už to bývá, chytá lelky
klubko kadetů,  povětšinou s  cigaretami v  rukou. Mou kamarádku spatřím mezi  nimi;  baví se s
jednou z těch sympošek, které jsem při zkouškách ve vzteku označila za fintilky. Za okamžik vstává a
jde nám vstříc. Její výraz je tak typický... vyzařuje z něj láska i sex.

"Koukni, zlato, zrůžověly jí tvářičky, miluje mě!" zašeptám do ucha své ženě.
"Už tě konečně poznávám, kočko," zubí se Maja.
Teatrálně rozpřáhnu před příchozí dívkou paže. "Obejmi mě, vojáčku!"
Padne mi do náruče. Pááni, kdo by řek, že ta holka umí takhle sevřít!
"I  navrátila  se  Ruth  moábská k  No'omi,  nevěstě  své,  navrátila  se  pak  ze  země  moábské..."

zarecituju nahlas. Ve Svitku to sice píšou jinak, ale nešť.
"Jsi zpátky..." šeptá No'omi. "Konečně... Bála jsem se..."



Kouknu na ni. Má slzy v očích! Jééžiš, ona fakticky slzí! Opravdu mě miluje!
V ten moment zahlédnu přes něžnou překážku chvátajícího Tovota. 
"Zdravím! Zdravím! Už tě čekáme! Bez tebe se tu nic nedělo! Byl tu otravný klid! Dokonce i

Guttman to říká! – Ahoj, Ruth, ahoj, ahoj!" Třese mi pravicí tak usilovně, že mi ji snad utrhne. Když
vidím,  jak  váhá s  objetím,  zavěsím  se  mu na  krk  sama.  "Ahoj,  Avi!  Konečně  vlídnej  chlap  na
obzoru."

"Jak to šlo, Ruth? Z tvého výrazu odhaduju, že dobře."
"Velmi  dobře, Avi.  Musím co nevidět zpravit Segeva,  že je všechno okay.  Ale to on už bude

vědět."
"Brnknu mu, jestli chceš, že se u něho zastavíš, jo?"
"Dík, to bys mi pomohl."
"Udělám to pro tebe rád."  Pohlédne na naše trio.  Zatváří se  pobaveně.  "Jak  se teď u tebe

uspořádáte? Nechal jsem tvou ženu, aby u tebe bydlela. Tři se do té místnůstky nejspíš nevejdete."
Má kámoška, dosud  mlčící, vytřeští oči. "Jak to tvou ženu??!!"
Pokrčím rameny. "Jak jinak? Nejdřív jsme byly registrovaný partnerky a pak, hned jak zavedli Ehe

für alle, jsme se v Německu vzaly," vysvětluju, jako by o nic nešlo. "Maju už znáš, jenom's holt
netušila, že je má žena."

No'omi usedne do dřepu s ústy zakrytými oběma rukama. "Já jí všecko řekla, Ruth... o nás... já jí
všecko řekla..."

Tovot se směje, Maja taky, ani já nezůstávám stranou. "Klid, vojáčku, i já jí všechno řekla! O  nás!
O copu,  o  prstýnku,  o  sexu.  Jak  jsem ti  kolikrát radila:  v  Midraši,  panu Tovotovi,  říkej  vždycky
pravdu. To samý platí pro mou ženu."

"A co bude teď??" zapípá No'omi, když s očima doširoka rozevřenýma vstává, hledíc ustrašeně
na Maju. Ta ji jemně uchopí dvěma prsty za bradu, aby si ji pátravým okem znalce prohlédla.

"Je hezká, co říkáš?" zeptám se preventivně ve snaze implantovat jí odpověď.
"Hm. Jo. Je. Moc hezká holčička." Pomalu ji obchází, prohlíží si ji od hlavy k patě jako feudál

novou služku. "Maturantka ze střední. Přesně tvůj typ."  
"Mám... tam... dole... v bungalovu... vezmu si odtud věci... a–" vykoktá No'omi.
"Nenene!, zůstaneš s námi v Midraši, pokud pan Tovot dovolí. Nějak se tam poskládáme."
Avi mávne velkoryse rukou. "Ale ovšem, dámy..." 
"Vojáci," napovím mu šeptem.
"Pardon, Ruth, já zase zapomněl. Oprava: můžete tam bydlet ve třech, vo-já-ci."
"Díky, Avi, jsi super."

Zatímco No'omi s mojí ženou odcházejí na umývárnu, já se vracím do mé cimřičky. Jak odložím
Majinu plastovou tašku  na  stůl,  vykoukne  z  ní láhev  moselského.  V  mžiku mě zaplavují černé
myšlenky. Proč se tak rychle seběhly zrovna teď, netuším. Mám nepříjemný pocit, že jsem na dobré
cestě spáchat nějakou blbost. Předešlé dni byly pro mě zlé. Mnohem horší, než tehdy agent Roško
předvídal. Přestože se to jedné těžko přiznává, zničujícím zážitkem bylo i dnešní nečekané setkání s
Majou a její konfrontace s No'omi. Předtím Berlín... před ním Atlit... před Atlitem dlouhé, napjaté
čekání, co vlastně bude. Všechno jsem sice zvládla, ale protože nejsem ze železa, zanechalo to na
mě následky.  Musím se  od  předešlých hrůzných  událostí nějak  očistit.  Jenže  jak?  Ne,  nejsem
masochistka, nemám autodestrukční choutky, to nikdy, v žádném případě, přesto si myslím, že se
to  bez  bolesti  neobejde.  Využiju  situaci,  když  jsem  teď  sama,  beru  z  Majiny  tašky  sedmičku
moselského, zarazím klíčem od koupelny špunt dovnitř láhve, usednu na zem, opřu záda o skládací
lůžko tak razantně, že dojede ke zdi. Pak jediným douškem vypiju obsah láhve, až v ní nezbude nic
jiného než osamělá korková zátka. Jistě, je hloupost, co tu páchám, nejspíš mi momentálně trochu
hrabe, ale jak jsem už řekla; bez bolesti to dnes nepůjde.



Dveře  od  mého  minibytu  se  po  dlouhých  minutách  otvírají.  První vstupuje  dovnitř  rozesmátá
No'omi. "Maja mi prozradila, jak se opravdu jmenuješ. Mám ti říkat Ruth, nebo Deny?"

Zvednu k ní oči a mávnu bez zájmu rukou. "Is ja egal... třeba Vanessa Späternochmalerleben...*
Nebo radši Hanna Apfel-Walnuss-Karamel-Kuchen?** Jak chceš..." odvětím zlomeným hlasem.

"To bylo německy, ne?"
"Přesně tak,  No'omi..."  Zvednu ze země prázdnou sedmičku od moselského a poklepu na ni

prstem. "Holky... in vitro veritas... aneb... pravda je ve flanděře..."
"Neříkej, žes vypila celou láhev!" zhrozí se má žena.
"Ba jo, Majuš... promiň, už to neudělám... Vzal mě pod krkem stres..."
"Stres?? A kvůli tomu piješ, kočko?? Vždyť ti to nedělá dobře!" 
"Já nevim...  To druhý vim...  Šlo  to přes čáru...  za hranici  možnýho...  Chtěla jsem smazat zlý

vzpomínky... bylo jich strašně moc..."
"Moc... Vzpomínáš, jaks do sebe před pěti lety ve vzteku nalila dvě deci rumu? Bylo ti špatně tři

dny. Vidělas při usínání mřížku a při buzení červené korálky."
"Červený a zelený... luminiscenční... vířily kolem jak hejna rybiček... skládaly se z nich sny..."
"No vidíš. A jak ti je teď? Jsi opilá?"
"Vůbec ne... jen mi je zle... a vidím divně divný věci..." Vybavuju si těžký vzduch v podzemní

kobce na základně Atlit, smíšený s pachem krve, a je mi z té představy dočista na nic. Mé příspěvky
do diskuze jsou řidší a řidší, až nakonec mluví pouze Maja a No'omi. Oba hlasy mi znějí dutě, jako
by přicházely přes zeď. Připadám si, že v místnosti vůbec nejsem. Snad sedím někde jinde... Má
hlava je prázdná, připomíná nepopsaný blok. Pokud teď promluvím, půjde to... zcela mimo mě.

"...Ruth má vůbec zvláštní historky, třeba tu o hadech, nebo o Johance," nadhazuje s úsměvem
na rtech No'omi.

"Řekla ti o ní?? To se už znáte dost," přizvukuje má žena.
"Johanka  mě  tu  varovala  hned  několikrát..."  říká mé podvědomí místo  mě.  "Naposledy  v

Berlíně... předtím, když jsme s No'omi kradly pro Úřad..."
"No jó! Já nevěřila, že nás chytnou policajti. A ona, že se prý Johanka neplete." 
"A?" zajímá se pobaveně má žena.
No'omi udělá bezradné gesto oběma rukama. "Sebrali nás hned před domem."
Rozhovor, jako by se mě ani netýkal. Tupě čučím před sebe s pocitem hlavy vycpané slámou.

Ošklivé svírající prázdno...  Kam se poděly mé myšlénky...? "Johanka přišla i  na Hrad..."  říká mé
podvědomí a zazní to z velké dálky jako ozvěna. 

"Myslíš Atlit? Tys tam byla?!"
"Byla... před pár dny... v plechovce pod zemí... nedá se v ní dýchat... znáš ji... jak je hNUSná...!!"
No'omi na mě s napětím hledí, neříká ale nic. 
Maja přikývne. "Dobře si ji pamatuju. Ale teďs přijela z Německa, ne?"
Plačtivě popotáhnu. "Mhm, právě... ale s Bohem si to vyříkám sama..."
"Vyříkáš? S Bohem??" třepne copem No'omi.
"Jo... když se naštve, až půjdu do návi... pošle mou duši... ten kvantový software... co mám v

hlavě... pošle ho do očistce... do středu hvězdy... Víš, jak mi bude... když mnou prohoří jaderná
fúze...? Patnáctkrát deset na šestou stupňů...!"

"Kolik?? – Proč myslíš, že tě Bůh–?" valí oči No'omi.

*  Dyť je to fuk... třeba Vanessa Pozdějiznovuzažít...                                   **   Hana Jabková-Vlašská-Karamelová-Koláčová...



Má žena ví, jak se teď cítím, zná mě jako své boty. Rukou tazatelku zarazí, jako by říkala: počkej,
pomalu, nech ji, teď není ve své kůži.  A má pravdu... "Ona má s Bohem dobrý vztah, víš," vysvětluje
tiše. "Komunikuje s ním." Otáčí se ke mně. "Tak co? Už je líp? Půjde to?" zeptá se ustaraně po
chvíli, zatímco No'omi sleduje situaci se zájmem a neutrálním výrazem.

Ani  se  na  ni  nepodívám,  jen  pokrčím rameny.  Kreslím si  ukazovákem na stehno pomyslnou
spirálu. "Ále... rabín píše, že... u zvratnýho Vav dojde ke krácení sloves, které nelze začátečníkům
vysvětliti...[8]  Neví někdo, jak se je má jedna naučiti, když jí nejdou vysvětliti...??" 

Maja se smířlivě zaculí. Pohladí mě po vlasech. "Máš toho plnou hlavu, že? A copak ještě píše?"
"No... že...  Vav ha'hipuch s imperfektem posouvá přízvuk, takže  a seděl není:  va'jéééšev, ale:

va'jéééšev... – Všecko jasný..."
No'omi na nás hledí s vykulenýma očima. "O čem to, prosím tě, mluví??" Má žena neodpoví;

setrvale mě hladí po tváři. "Máš v hlavince zmatek, viď?"
"Mám..."
"To zatracené víno!"
Přikývnu.  "Jo,  to  víno...  Pak  běžel  film...  byla  v  něm  okurka,  co  se  pořád  schovávala...  ejfo

ha'melafefón, po? – looo, híné ha'melafefón...!"*

No'omi si přikládá obě dlaně k hlavě, jako by říkala: to snad ne?!
Maja přikyvuje. "To byla vykutálená okurka, když se pořád schovávala."
"Byla... le'itra'ót melafefón...!"** Stále sedím bez hnutí a nepřítomně hledím vpřed. "S Bohem si

to vyříkám sama..." Nová vzpomínka na Atlit a  Dantese mi nažene slzy do očí. V momentě se mi
vybavují Blumenklotzovi, pochodující uprostřed špalíru těch, co se provinili  tím, že se narodili...
prastará hudební virtuózka, která tvrdí, že zas brzo skončí v dobytčáku a... je mi z těch představ zle.
Mám seno v hlavě...  přepálený tuk v žilách pálí po celém těle...  fuj,  nechce to přestat...!  "Buď
pochválen, Hospodine – Bože náš – králi světa – ty, jenž posvětils nás přikázáními svými – a nařídil
nám  –  odíti  se  vlákny..."  zarecituje  mé podvědomí monotónně,  aniž  bych  si  já tento  text
vybavovala.

"Jakými vlákny??" zareaguje No'omi pochybovačně.
Maja mě znovu pohladí. "Asi myslí provázky na rouchu. Třepení. Třásně."
No'omi přikývne. "Myslíš cicit, Ruth?"
"Jo... Všechno stojí v knize Sidur..." pronese můj hlas těžce a zajíkavě. "Baruch – atá – Adonáj –

elohénu – mélech – ha'olám – ašér – kidešánu – be'micvotav – ve'civánu – le'hit'atef – be'cicit..."***

"Ty to ale umíš. Rabín by byl spokojený. A já jsem taky." Má žena se otáčí k No'omi: "Pojď ji
pohladit, potřebuje to," nabádá ji tiše. "Neboj, nekouše, je teď úplně bezbranná. Ona se pořád učí
a moc složitě myslí, někdy se jí všechno zmotá dohromady."

"Bezbranná? Ona?? Těžko. Při  zkouškách v zákopu strašně řádila; řvala,  mlátila mě, kopala a
tahala za vlasy. Nadávala. Křičela: pohni, čubko!"

"Promiň, vojáčku... chtěla jsem ti... pomoct... proti tvý vůli..." vysvětluje mé podvědomí plačtivě.
"Vždyť's mi pomohla."
Tak, a teď mě hladí obě dvě. Dělá mi to moc dobře. 

*      kde je ta okurka, tady? – nééé, hele, tady je ta okurka...!                                                          **    nashledanou, okurko...! 
***  Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, Jenž posvětil nás příkazy Svými a nařídil nám odívati se třepením.[22] 



"Když za mě Ruth skládala zkoušky do Midraše," pokračuje No'omi, "znala úplně všecko. Vážně.
Byla neskutečná. Řekla jsem dvě slova a ona:  počkej, ty to zvoráš, odpovím sama, a mluvila kolik
hodin. Tovot se mi smál, říkal: vám to dnes jde."

Vyhrknou  mi  slzy,  tečou  po  mé tváři.  Vůbec  je  nemůžu  zarazit.  "Holky...  já se  to  nikdy
nenaučím...  Nikdy  se  nenaučím řeč...  Nezvládnu  to,  jsem prostě  –  BLLBÁÁÁÁ!!  –  Ale...  pssst!,
neříkejte to na mě... ať mi to nedaj do záznamu, zničilo by mě to..."

"Ale jdi, ty nejsi blbá," chlácholí mě má žena. "Překvapuje mě, jak moc jsi pokročila. Nedávno's
knihu Sidur vůbec neznala."

"Jsem  snaživej  blb...  však  víš..."  můj  hlas  přeskočí do  fistule,  "...encyklopedista...  cynickej
konotátor... jako můj táta... bin grundsätzlich nur ne Klugscheißerin...* pouhá broukyně Pytlík..."

Má žena vrtí nesouhlasně hlavou a spolu s No'omi mi trpělivě stírá slzy kapesníkem.
"Ješ li chatula, hí jafa...** znáš mou mluvu... Budou se mi smát... Němka, co srandovně hatlá..."
"To bude dobrý, Ruth, uvidíš," hladí mě po tváři No'omi.
"Nebude... 'Když něco nevíte, sledujte kontext. Kontext je the King,' říká univerzitní profesorka z

Avivu. Ale co když kontextu nerozumím, e?? Kdo a co je pak the King??"
Maja zavrtí hlavou. "Když mi kdysi má budoucí žena vykládala češtinu, říkala: kašli na všechny

akademické rady."
"To jsem tehdy měla pravdu..." Povzdechnu si. "Deset let jsem tě učila češtinu, Majuš... ale od

tebe jsem nepochytila ani ň... Víš proč...?"
"Pro mou aškenázskou výslovnost?"
"Kdepak. Protože ráda poučuju, jako každej trouba, co má učitelák a sám nic neví..."
"Co má být učitelák?" zajímá se No'omi.
Mávnu  rukou.  "Učitelskej  syndrom...  Postižený bejvaj  vesměs  agresívní.  Jako  můj  otec.

Vysvětlujou druhejm, že Euler rovná se 2,718... Lidi z nich maj vítr, tak radši řeknou: děkujeme za
info, místo aby je nakopali!"

"Ale no tak," chlácholí mě má žena, "tohle ty přece neděláš."
"Taky bych řekla že ne," připojuje se No'omi.
Pohlédnu na ně s lítostí v oku. "Fakt ne...??"
"Fakt!"
"Hm... tak dík, holky... A víte vy vůbec, kolik má Eulerovo číslo...?"
"Někdy nám to  řekneš," rozesměje se Maja. "Ještě malá rada k hebrejštině: uč se jen to, co

potřebuješ."
Udělám rukou bezradné gesto. "Bílý pařátek je neobyčejně rozhodný... já chci znát všechno..."
"Dobře, ale to nejde najednou."
"Co je za jazyk čeština?" vrátí se k předešlému tématu No'omi.
Mávnu levou rukou. "Ále...  taková košatost mezi  něěěminou, řečí pospolitou, slovenštinou a

ruštinou... Tři sta třiatřicet stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třiatřicet stříbrných střech... To je
čeština..."

"Bóóha...!" zhrozí se No'omi. "To prý má problém s řečmi! Já krom angliny neznám nic. A ani tu
nijak zvlášť."

Ukážu palce na svou ženu. "Ona umí dvanáct řečí. Já jen pět..."

*  V zásadě jsem jen chytrolínka...                                                                                                                **   Mám kočka, je krásný...



"Jedenáct," opraví mě Maja. "Češtinu neúplně."
"Nač ta skromnost, zlato...? Občas ti vypadne slůvko, no Bóže...! Skoro  úplně... Proto's mohla

dělat simultánku..."
"V šachách??"
"Né, No'omi! Byla simultánní dolmečerkou... párkrát tlumočila i Bibimu..."
"Fakt??" žasne No'omi.
"Fakt. To bylo v dobách, kdy to ještě vypadalo na úspěšnou kariéru," povzdechne si má žena.

"Prošla jsem asi šest univerzit. Většinou těch nejlepších. Každou v jiné zemi. Možná jich bylo i víc,
sama už nevím. A výsledek? Nula. Všechno snažení bylo na nic."

Zvedám ukazovák coby symbol důrazu. "A pozor! V Etonu pro Maju zřídili zlatej diplom, protože
jí červenej nestačil..."

"Proč bylo všechno  na nic?" zajímá se No'omi.
Maja  si  povzdechne.  "Měly  jsme  malér.  Podrazila  jsem  Úřad při  jedné  mezinárodní  akci.

Propustili mě. Tím všechno skončilo. Teď jsem zpátky jako kurýr, ale nahoru mě už nikdy nepustí."
"Nic si  z toho nedělej..." utěšuju ji,  "aspoň's dostudovala. To mě...  mě vylili  ze dvou fakult...

hlavně kvůli  chlastu... Propila jsem Prahu...  a Mnichov taky...  Před tím mě z protekce vzali  jako
externistku... do nejlepšího toxikologickýho ústavu... Náš šéf měl pět akademickejch titulů... V jeho
týmu dělali takový anštajni, že fungl noví doktoři směli akorát mejt zkumavky... Já jako študentka
nemohla nic; posílali mě pro svačinu..." Hlava mi padá na prsa. Už ji nemůžu udržet. Mávnu rukou
směrem ke dveřím: "V tom vešel Kindziulis a pravil: 'chce se mi strašně spát, holky...'" Než usnu,
zaslechnu No'omi:

"Říkám, že vypráví zvláštní věci."

V noci se probouzím na dece na zemi. Pod hlavou mám srolovanou další deku. Vedle mě spí
Maja, vedle ní No'omi. Zajímalo by mě, zda se obě náhodou nesblížily. Přála bych si to. Zeptám se
jich ráno. "Aný margišá tov,  banot...  už je  mi,  holky,  dobře..."  řeknu spíš  pro sebe a znovu se
pohroužím do ozdravného spánku.

ústřed  í   Mosadu, odbor koordinace

Po vstupu do jeho kanceláře mně generál Segev jde v ústrety. Podává mi ruku, tváří se velmi
vlídně.

"Šalom, generále, asi jsem měla přijít už včera, ale potřebovala jsem... zregenerovat síly. Chci jen
ohlásit splněný úkol." 

"Vítám  vás  a  děkuji  za  skvěle  odvedenou  práci.  Posaďte  se."  Ukáže  na  křeslo  před  svým
tmavohnědým luxusním stolem, který tvoří dovedně vytvarovaný plochý lesklý dřevěný oblouk. 

Než  usednu,  sáhnu  do  kapsy  pro  pomačkanou  obálku.  "Tady  vracím  nepoužitou  finanční
rezervu."



"Můžete si ji nechat."
"Promiňte, že nesouhlasím, generále, chci jen žold jako všichni ostatní z týmu."
"Váš úkol byl mnohem těžší."
"Nemyslím.  Pracovali  jsme  jako  jednotka,  generále.  Nechci  být  unfair  a  napakovat  se  na

ostatních. Skutečně to není jenom póza, necítila bych se dobře. Ty peníze si nemůžu nechat. Beru
jenom žold."

Segev se pousměje. "Vy nejste člověk, co pózuje, to přece vím, věřím vám. – Tohle je výplatní list
za vaše konzultační služby. Parafujte ho, prosím." Předává mi obálku, která je přibližně stejně tlustá
jako ona navrácená. "V pořádku?"

"V nejlepším pořádku, generále. Takhle se cítím mnohem líp." 
"Finance jsme tedy dořešili. Teď k ostatnímu: Ráno byl u mě Ori, kroutil nad vámi hlavou. Jak jste

rychlá, rozhodná, jak defenzívně přebíráte velení. – Dokonce zvládnete přeletět plot."
"Spíš přeběhnout, generále. Na střední jsem dělala parkur s uličním gangem. Běhalo se hlavně

po střechách. Skoky se trénovaly na umělé skále. Ty nejtěžší,  Smrťák, Zabiják  a Orlík, se musely
skočit dobře, jinak z toho byl gyps. Já si na ně nikdy netroufla."

Muž za stolem pobaveně přikyvuje.
"Abych se vrátila k Orimu, generále: Práce s ním byla pro mě platnou zkušeností. Mohu o něm

říct  jen to  nejlepší.  Po úvodní  nedůvěře,  jsme vytvořili  dobře fungující  celek.  Oceňuju u  něho
schopnost  spolupracovat,  přijmout po analýze  kompromis,  jeho přehledné velení,  od něhož se
nedá  jen  tak  odstrčit,  a  především  stoprocentně  vyrovnané  emoce,  ať  se  děje  cokoliv.  Je
vyrovnanější nežli já." Když se tak poslouchám, zjišťuju, jak děsně šroubovaně mluvím. Obvykle to
nedělám. Fakt jsem někdy blběna. – Cože?? Furt?! Kdo z vás to řekl?!! 

"Děkuji za hodnocení, Ruth. Bylo mi řečeno, že vás do týmu berou kdykoliv. Nejlépe hned."
"To je... potěšující slyšet, generále."
"Já bych rozhodně nebyl proti. A vy? Vy máte zřejmě vyšší ambice nežli Kidon, viďte?"
"Abych  pravdu  řekla...  chtěla  bych  zkusit  něco  jiného,  pokud  má  neznalost  jazyka  dovolí.

Nicméně... jako alternativu bych si podržela i tuhle možnost."
"Dobře." Segev se chvíli přehrabuje v tiskopisech. "Co se... vaší působnosti u nás týče... chtěli

bychom vás nastálo." Pohlédne mi zpříma do očí.
"Ano, generále, vím, totéž chci i já."
"Žijete v oficiálním svazku s naší občankou. Sňatky uzavřené v zahraničí se u nás bez problémů

uznávají. Získat izraelskou státní příslušnost pro vás tudíž nebude žádný problém. A už vůbec ne,
když to my urychlíme." Odmlčí se. "Máme to urychlit, Deny? Nebo spíš Ruth?"

"Urychlete to, generále. Vím, že má žena v Praze skončila. Musím se přestěhovat tak jako tak."
"V pořádku. Podepište tuto žádost a my ji  za vás vyplníme, podáme a doporučíme. Vyřízení

vašeho občanství je otázka velmi krátkého času."
"Děkuju, generále, jenže... všechny osobní dokumenty krom pasu mám v Praze."
Segev  si  přihladí  knír.  Přehodí  nohu  přes  nohu  s  pohledem  upřeným  na  svou  naleštěnou

polobotku. "Vím. Máte v Unii  i  pracovní poměr, který je třeba zrušit.  Nemůžete válčit  na dvou
frontách. I v tomhle vám můžeme pomoci, avšak mějte na paměti, že intervence z naší strany vás
může v EU značně poškodit. Vaše tamní vazby budou nastálo zpřetrhány. Tento krok už nepůjde vzít
zpět. Je na vás, zda si chcete, či  nechcete zachovat nouzová vrátka. Pokud ano, řekněte mi to,
budeme postupovat sofistikovaně."



"Jsem rozhodnuta. Nechci už v Unii žít."
"Tím myslíte, že se do věci máme vložit naplno?"
"Ano, generále, vložte se do toho. Odletíme s Majou do Prahy co nejdřív."
"Stačí zítra, to vám skončí tato nemocniční neschopenka." Podává mi příslušný dokument.
"Má  neschopenka  z  Bulovky??  Ona  opravdu  existuje??  To  jsem  nečekala.  Děkuju.  –  Ještě

maličkost, generále: mám na vás prosbu."
"Copak, nějaký problém s kadetkou Gabaj?" 
Opětuju úsměv. "Kdepak, s tou je vše v pořádku. Jde o můj krycí kód. I šéf Koren se nad ním

pozastavil. Nemohl byste ho v mé složce změnit na Ruth?"
"Už nechcete být Valkýra?"
"Ani ne. Ruth mi sedí daleko víc. – Šlo by to?"
"No jistě, prostě to ve vaší složce přepíšu a změnu označím. Pokud není kód  Ruth obsazený.

Okamžik." Chvíli klepe do kláves. "Hm. Bohužel všechny podoby Ruth už někdo má či měl. Volná by
byla pouze Ruth spolu se Singer. Co na to váš smysl pro kompromis?"

"Skvělé, generále, beru všemi deseti!"
"Výborně, takže jsou s kompromisem spokojené obě strany. – Mimochodem, ředitel Koren vám

chce za  Operaci Dantes osobně poděkovat, jenže tu není, odlétá do ciziny. Pošlu vás služebním
vozem za ním, na odloučené pracoviště v administrativním centru Lamar-Ofra. Počkáte v přízemí
hlavní budovy."

"Rozumím, generále."
Segevovu kancelář opouštím plna pochybností,  které mi vrtají  v hlavě celou cestu do centra

města. Neustále slyším generálův výrok:  intervence z naší strany vás může značně poškodit... co
přesně se za tím skrývá?? 

Přecházím halou Lamar-Ofry a tak intenzívně vyhlížím ředitele, až z toho úplně otupím. Když se
Koren nakonec objeví, vůbec nevím, odkud se tu vzal. Okázale mi ukazuje, abych k němu přišla. V
jisté vzdálenosti od něho stojí i oba bodyguardi. Tváří se jako bubáci.

Koren nasazuje milý úřední úsměv, tiskne mi ruku a táhne mě za ni stranou ze středu prostory.
"Šalom, Ruth. Omlouvám se, že jste za mnou musela jet, mám nabitý program. Chci vám poděkovat
za skvěle odvedenou práci." Pořád drží mou ruku, jako by mě vůbec nehodlal pustit.

V ten moment prostorou cosi bleskne. Otáčím hlavu, ale zahlédnu už jen mužský stín v bílém
triku, mizející ve vchodu. Jsem si jistá, že ten člověk svíral v ruce fotoaparát.

Ukážu tím směrem. "On–!! Ten chlap–!! On vás vyfotil, pane řediteli!! To bez povolení nesmí!!
Utekl! Chytím ho!! Když mi vaši strážci pomohou–!!"

Koren pouští  mou pravici,  aby  mě s  úsměvem ve tváři  přidržel  za  loket.  "Není  třeba,  Ruth.
Nechte ho běžet. Beztak měl na chodníku stát motorku, bude už jistě pryč. Víte, paparazziové, ti o
povolení nikdy nežádají. Prostě mě fotografují, kdykoli a kamkoli přijdu. To už je úděl spojený s mojí
funkcí."

"Pokud vám to nevadí, pane řediteli... Podle mě byl ten chlap podezřelý. Proč vůbec utíkal??"
Koren se zatváří  smířlivě. "Zapomeňte na to, Ruth. Všechno je v pořádku. Ještě jednou díky,

vážíme si vaší práce. – Nashledanou."
"Nashledanou, pane řediteli."



Z Lamar-Ofry odcházím s protislunečními brýlemi v ruce. Než si je venku nasadím, rozhlédnu se,
zda někde nespatřím samozvaného fotografa v bílém.  –  Ne, vidět nikde kolem není. Nejspíš se
opravdu vypařil. Přijde mi divné, že to ředitel Koren bere s takovým nadhledem. Co kdyby měl
chlap místo foťáku flintu? Ani Korenovi bodyguardi se nepohnuli z místa. Proč??

letiště Václava Havla, Praha, ČR

Ruku v ruce s Majou táhneme její kolečkový kufr směrem z východu z letištní haly. Jsme z cesty
ucabrtané, a tak jdeme mlčky. Pro změnu v Praze... Na jak dlouho?? Budu muset zajet na VIÚ za
generálem Tilmanem a podplukovníkem Šímou, pak k mámě... Táta pracuje přes týden v Bruselu,
takže si jednu cestu ušetřím...  Beztak bych tě svou  návštěvou moc nezaujala, viď, tati? Od jisté
doby ses ke mně choval rezervovaně... Ne, nikdy's mi nevyčítal náklonnost k ženám, toho si cením,
jen's o mě prostě... ztratil zájem. – Hm; třeba je to normální...

"Copak, kočko? Přemýšlíš?" zeptá se Maja.
Má mě holka přečtenou. "Jsi jako má máma, kočko, taky hned všechno poznáš. Batý ledaber im

ába...[29] trochu jsem si povídala s tátou... vduchu, přemýšlela, jak se změnil... Bejval fajn, ale jen do
doby, než jsem začla mít svůj názor. Pak už to byl jenom boj..."

Maja se zastaví. "Říkalas, že tě jako malou drezúroval."
"Hm... to je fakt. Tehdy jsem to nesnášela. Dnes jsem mu za to vděčná. Vychoval ze mě vojáka.

Střílet  jsem  uměla  už  v  osmi  letech,  puška  byla  větší  než  já...  Jezdili  jsme  na  Podlešín,  do
vojenskýho prostoru, střílet na plechový fašisty... Když to fašista koupí, tak se skácí. Pákou ho zas
postavíš...  Od zpětných kopanců jsem dycky měla fialový rameno...  Ale šlo mi  to.  Na rozdíl  od
fotbalu. Na ten jsem byla dřevo..." Omšelá historka... tohle jsem své ženě vyprávěla snad stokrát a
ona chudák vždycky poctivě poslouchá, jako by to slyšela prvně...

Pokračujeme v líné, pomalé chůzi,  rázující dav nás předchází.  Své okolí  sleduju se vzrůstající
nelibostí.  M-z...  m-z...  m-zřejmě mám zas  málo cukru. –  Proč se  všichni  kolem tvářej  tak blbě
spokojeně?! Mám chuť na ně zařvat; nečumte tak šťastně!, vypadáte jak figury z americkejch filmů!
Mladí, krásní, úspěšní a heterosexuální! –  Eh co... kašlu na ně... domnívaj se nejspíš, že si tu při
evropskejch cenách a  balkánskejch  platech bůhvíjak  žijou.  Já  si  to  nemyslím.  Nelajkla  bych  na
Twittru #současnost... Vedle v Německu pro nás existuje trefné označení; Geringverdiener. To jsou
ti  s  maličkými  příjmy.  Reálně  řečeno:  socky,  chudáčkové,  žebráci.  Německý  termín  je  jemně
sofistikovaný; zní chlácholivě, jak biblické: blahoslavení, chudí duchem.

Ovšem... podobné úvahy ani problémy tu podle všeho nikoho netrápí; svobodomyslní občané se
ruku v ruce s xenofoby starají o půjčky, o fixaci cen energií, o legalizaci konopí, o to, jak zachránit
tradiční rodinu, jak dalece nametené vodáky lze tolerovat. Šťastní to lidé...

Skrz dav před námi zaznamenám, že se naproti cosi nehýbe. Nějaká parta. Proč tu tak trčej...?



"Počkej, Majuš, pojď stranou." Poodejdeme mimo proud spěchajících pasažérů.
U protější stěny  vpravo i  vlevo od  východu  postává několik  chlápků.  Takoví mladší kovboji,

oděvem zapadající mezi dav. Ne tak svým chováním; divně zíraj, tohle nebudou cestující.
"Vidíš je, kočko?" zeptám se své ženy. "Vyčnívají z davu jak sádrový trpaslíci z trávy."
"Všimla jsem si jich."
Stojíme a civíme na ně. Oni stojí a civějí na nás. O jejich záměru nemám pochyb. Dost mě to

naštve. "Do hajzlu! Nebudeme mít klid ani tady!"
"Tja..." povzdechne si německy má žena, "čekala jsem, že se něco stane."
"Mám toho všeho po krk, kočko, asi spáchám incident!" Vzteky se mi úplně tmí před očima.
Když náhle změníme směr chůze a vydáme se vodorovným směrem přes halu, skupina kovbojů

se po našem levém boku loudá za námi.  "Půjč mi mobil, Majuš," říkám.
"Na. – Voláš poldy?"
"Správně. Až uslyšej, odkud jsme, přetrhnou se, aby tu byli."
Vytáčím 112. "No. Dejte mi policii.  –  Policie? Jmenuju se Becal-Miler, já a má žena jsme právě

přiletěly z Izraele. U východu z letištní haly postávají podezřelí civilisté. Chodí za námi, bojíme se, že
jsou to Utěrky. – Ne! Myslím teroristi. Nemůžete nám pomoct? – Dobře, děkuju, počkáme."

"To se ti povedlo," konstatuje pobaveně Maja. "Ti se budou divit."
"Jo, zavolala jsem fízly na fízly. Až se mezi sebou poperou, zdrhneme. Víš... Segev říkal, že mi

pomůžou trhnout se z Unie. Asi se to už děje."
"Buď ráda, aspoň se to jednou pro vždy vyřeší," konstatuje rozvážně má žena a jako obvykle má

pravdu. "Otcova firma nám pronajme v Avivu byt. Už je to domluvené."
"Prima, kočko. Jen doufám, že mě tu nezabásnou..."

Poldové jsou na dohled už za minutu; aby ne, když mají tady na letišti oddělení.
"Sem, sem!!" zakřičím na ně příšerným hlasem, vyskočím do výšky a zamávám oběma rukama.
Maja mě s úsměvem sleduje.
"Páčí se ti incident, kočko?" vyzvídám.
"Jasně, kočko, ty nezklameš, ještě jsem se s tebou nenudila. Škoda, že není po ruce nějaký had."
Policistů přichvátá celkem pět. Jsou vyzbrojení, jako by šli do boje. "Támhle ta parta," ukazuju

nápadně. "Jak se hneme, jsou za námi."
"Aha," říká šéf komanda. "Ti nevypadají na cizince.  –  Pro jistotu zůstaňte tady, my zjistíme, co

jsou zač."

Strážci zákona utvoří rojnici a s kvéry v rukou zamíří ke skupině neznámých. Chvíli s nimi ostře
diskutují, ukazují si navzájem průkazy.

"Mizíme, kočko, pojď, rychle," říkám, i když je mi jasné, že nás odejít nenechají. 
"Okamžik," ozve se námi, jen co zamíříme k východu.
"Ano...?" zeptám se naoko překvapeně. "Myslely jsme, že už můžeme–"
Jeden z policistů se odpoutá od hloučku. "Musíte počkat. To nejsou teroristé, přišli si s vámi

pohovořit pánové z obrany."
"Ale né...!" zhrozím se. "Budou to kontráši, kočko," informuju rezignovaně svou ženu.
"Jak se dalo čekat, viď."
"Hm. – Nemůžete nás sebrat?" zeptám se policisty. "Třeba pro klamání úřadů. Nebo za veřejný



pohoršení? – Víte co? Má žena si svlíkne šaty."
"Je mi líto, ale ani to by vám nepomohlo. V tomhle případě se nedá nic dělat."
"Jo... bála jsem se, že to řeknete. Tak nám promiňte zbytečný výjezd."
"To nic. – Copak jste provedly?" zažertuje na odchodu muž zákona.
Mávnu rukou. "Ani se neptejte. Je to na pětinásobný ukřižování."
"Snad nebude tak zle."
"Bude eště hůř..." říkám své ženě, protože policista už odešel.
Za okamžik se znovu pokusíme vytratit se nenápadně z haly. Jen tak, ze sportu. Bohužel, zbytek

kontras čeká venku před vchodem. Jejich trojice  nám zastoupí cestu,  jen co za námi zaklapou
prosklené letištní dveře.

"Uhni, drne!" řeknu prostřednímu z nich nevraživě.
Neuhne.  Místo  toho  vytasí průkaz  a  s  ním  úřední lejstro.  "Vojenské  zpravodajství,  poručík

Fekete."
"Vážně??" opáčím překvapeně. "To je maďarsky černý. Znám stejnojmennýho generála. Je šéfem

jednoho zařízení na Moravě. U jeho kanclu jsem se dycky smála. Měl na dveřích ceduli:  Náčelník
objektu a pod ní ještě jednu: Nevstupujte, pokud nejste Fekete."

"To je můj otec."
"Gratuluju, má smysl pro humor. Vy taky?"
"Kvůli humoru jsme nepřišli. Mimochodem, tu policii jste si mohly odpustit."
"Myslíte? Vy jste si zas mohli odpustit stát tu jako votroubci. Kolik vás je? Šest? Sedum? Proč jste

nepřibrali babičky s vnoučkama? Bylo by vás eště víc!"
"Kvůli vám. V záznamech Vojenského informačního úřadu stojí cosi o vašich nepředvidatelných

reakcích. Nechtěli jsme riskovat."
"Povím vám něco o risku a o reakcích, poručíku: kdyby šlo o věc, ještě teď bych vám zdrhla.

Jenže tu mám ženu, nechci jí způsobit potíže."
"To je od vás hezké," ušklíbne se. "Milerová Dagmar?" zeptá se pak.
"Né, poručíku, to teda né!! Já nejsem klíčenka ňákýho Milera!! A už vůbec nejsem Dagmar!!

Chytli jste nepravou! Úředně se menuju: Deny Becal-Miler. Becal po svý ženě! Stojí to v mym pasu i
ve vobčance! – Nechápu, proč mě všichni v týdle zemi furt voslovujou Milerová, Milerová!!"

"Dobře, dobře, paní Becal-Miler. Mám příkaz k vašemu předvedení."
"Půhon zátkyně?? Na základě čeho nás zatýkáte a poháníte před vrchnost??"
Zavrtí okázale rukou. "Za prvé: nikoho nezatýkám, a za druhé: máte být předvedena jenom vy.

Důvody k  tomu nejsou uvedeny.  Existuje  pouze  příkaz."  Ukáže  na  Maju.  "Vy,  madam,  můžete
odejít."

"To není žádná madam, ale moje žena," ohradím se. "Hele, kočko, prej musim s nima."
Maja se pousměje. "Máš právo nevypovídat?"
"To nevim, ale všecko, co tidle řeknou, bude použito proti mně."
"Neboj, kočko," přidává se Maja, "půjdu s tebou. Nehnu se od tebe ani na krok."
"S námi nemůžete," prohlašuje defenzívně Fekete.
"Ale může," na to já. "Podle zákona nemáte právo rozdělit manžele, pokud je nejméně jeden z

nich cizí státní příslušník." Jojo, i suverénně pronesená blbost může vypadat jako pravda...
Poručík Fekete se zatváří unaveně. "No dobře, nechceme potíže, můžete jet taky."
"Fajn."



Smečka  kontras  se  mezitím  sešikovala  poblíž  vchodu  do  haly.  Zde  všichni  nastupujeme  do
připravených vozů. Majino zavazadlo končí v kufru jednoho z nich.

ministerstvo obrany, Praha 6, místnost 1280/A 

Povaluju se v neútulném kanclu na  rozvrzané  židli před zpravodajským plukovníkem Brychtou.
Má žena s kufrem na kolečkách a kelímkem kávy v ruce sedí opodál.

Brychta se už dobrou čtvrthodinu přehrabuje ve spisech. Nezdá se mi, že by dělal důležitého,
spíš se pokouší sesumírovat fakta. Nejspíš jich nemá moc.

Prohlížím si jeho šaty; vypadají obnošeně. Rudá kravata je  úzká, pod uzlem se rozdvojuje. Ani
ona není z nejnovějších.

"Tak," ozve se konečně, "začneme."
"Začít jsme mohli už dávno, plukovníku," odseknu drze.
Obrací ke mě zarudlé, znavené oči. "Čekal jsem na vaše šéfy z VIÚ, jenže oni nejdou. Musíme si

promluvit bez nich."
"Nemyslím, že bych se bez jejich nepřítomnosti neobešla," podotknu nevrle. Vidím, že uvažuje,

jak byl předešlý výrok myšlen. Sakra... trojnásobná negace... jak jsem to vlastně myslela...?  "Moc
kouříte, plukovníku, máte žlutý prsty," zamluvím předešlý výrok.

"Totéž říká můj doktor. Vyhněte se cigaretám, uženete si infarkt. Je vám přes šedesát... nejste
žádný mladík... a tak dál, a tak dál, znáte to. Ale teď k vašemu případu, slečno Milerová."

Sladce se zazubím. "Máte mě za  blběnu, že, plukovníku? Vaši lidi vám řekli, jak citlivá jsem na
oslovení. Chcete mě rozhodit. Myslíte, že kvůli  slečně Milerové vypěním, viďte? Máte smůlu. Ani
nááhodou!"

"Tak se nezlobte, paní Becal-Miler, jen jsem vás zkoušel."
"Nezlobím se. Dokonce jsem vám vděčná za to, že jste tu se mnou nechal moji ženu."
"To jsem přece musel. Tedy... podle vašeho zákona. Já takový zákon neznám."
"Ani nemůžete. Něco jsem musela těm kovbojům nakecat, když mou ženu odháněli. Teď chci ale

konečně znát důvod, proč jste mě sbalili." Vyměním si s Majou pohled. Mrkne na mě.
"Důvod je jediný: jste podezřelá ze špionáže, paní Becal-Miler."
Kdo by byl to řekl...
Na stůl přede mě dopadnou dvě velké černobílé fotky. Na první z nich vidím jednu z budov

administrativního  centra  Lamar-Ofra,  na  druhé detail  jejího  vchodu.  V  něho  vycházím já  s
připravenými slunečními brýlemi v ruce. 

"No?" zeptá se Brychta naléhavě.
"Jaké no?? Nevím, co chcete slyšet, plukovníku! Nemám zdání, odkud to fotili. Z Azrieli centra

těžko, ty tři věže mají kouřový skla. Nejspíš to bylo odjinud. Možná z dronu."
"Chci slyšet, proč jako kapitán české armády běháte po Tel Avivu v uniformě důstojníka izraelské

maríny. Považujete za standardní skončit pracovní neschopnost tak, že místo z Bulovky přiletíte



linkovým spojem z Izraele?"
"Co  to  má  společného  se  špionáží,  plukovníku?  Oč  vám  jde?  Od  kdy  kontroluje  vojenské

zpravodajství dodržování režimu práce neschopných?! To je přece věcí pojišťovny! Nebo vedení
VIÚ! Váš odbor mě nezaměstnává! –  Mimochodem, ta uniforma na fotce je kostým. Desátého a
jedenáctého března byl svátek Purim. Tou dobou je karneval. Lidé se baví, malují, převlékají..."

Se smutným výrazem zavrtí hlavou. "Chabé vysvětlení,  moc chabé. V tom samém objektu, z
něhož vycházíte, sídlí mimo jiné i Mosad."

"Vážně? Sídlí tam asi kdekdo, plukovníku. Jsou tam firmy i restaurace. Já zašla dovnitř na kafe."
"Na  kafe?  S  tímhle  pánem?"  Opět  přede  mě  dopadá fotka.  V  přízemí  Lamar-Ofry  si  na  ní

podávám ruku s ředitelem Korenem. 
Odkud to sakra mají??!! "Vzpomínám si. Bylo to v suterénu. On pospíchal, vrazil do mě, šlápl mi

na  nohu  a  pak  se  mi  vehementně  omlouval.  Dokonce  mi  potřásl  rukou."  Lžu  doufám  dost
přesvědčivě. 

Brychta se nevýrazně ušklíbne. "Ovšem. A čirou náhodou to byl sám šéf Mosadu, viďte?"
"Netuším, kdo ten pán byl. Vím jen, že měl hezký oblek. Mnohem hezčí než vy."
"Jistě. Já bohužel nedostávám na reprezentaci tolik co on. – Podívejte, určitě je vám jasné, že s

prominentními  kontakty  tohoto  druhu  nemůžete  zůstat  v  české armádě.  V  této  souvislosti  si
uvědomte,  že  jste  nepatřila  k  řadovým zaměstnancům,  měla  jste  řadu prověrek  pro  přístup  k
utajovaným materiálům."

Mávnu rukou. "Prosím vás! Kdyby bylo Česko Írán, tak řeknu jo na vaši špionáž, ale takhle? Vaše
slavný  utajovaný materiály,  který  mi  ve  VIÚ prošly  rukama,  by  nezajímaly  ani  ústřední
zpravodajskou službu Inuitů! Pořád nevím, co jsem spáchala!! Jak zní obvinění?? Jaký paragraf jsem
porušila??"

Místo osloveného se ozve má žena. V ruce má rozsvícený mobil. "Brnknu na konzulát, kočko, ať
seženou právníka."

"Díky, kočko, máš u mě pusu."
Brychta šlehne nervózním pohledem po mé ženě. "Zatím vás nikdo z ničeho neobviňuje, paní

Becal-Miler.  Kompetentní orgány  v  tuto  chvíli  zvažují,  zda  je  důvod  k  trestnímu  stíhání.  Z
pracovního poměru v  armádě jste  v  každém případě  propuštěna.  Obecně pro ztrátu důvěry  a
porušení předpisů. Mimoto vám oznamuji, že jste byla  na doporučení náměstka ministra obrany
degradována na vojína. Zde máte písemné zdůvodnění."

"Děkuju pěkně, plukovníku," beru štítivě lejstro do prstů. "Odkud máte tamty fotky?" zeptám se.
"Budete se divit, ale z BND. Upozornili nás na vaše podezřelé chování. Respektive, že nejste tam,

kde máte být, totiž v nemocnici."
"Bundesnachrichtendienst?! Fotky vám přišli z Pullachu, chci říct z nové berlínské centrály?? To

nedává smysl. Proč by na mě  spolkoví zpravodajci donášeli?, nikdy jsem s nimi nic neměla!"
"Jenže máte německé občanství."
"To ano. Zatím. Formálně."
Brychta si dá mezi rty nezapálenou cigaretu. "Tak vidíte." Povolí si uzel už tak volné kravaty. "Je

tu teplo..." Vstane, aby pootevřel okno. "Nepotáhne na vás, dámy?" zeptá se.
"Na mě ne," odvětím bez zájmu. "Ani mně to nevadí," přidává se Maja.
"Tak z BND..." zašeptám pro sebe. Jsem si jistá, že Němci dostali fotky přímo z Úřadu. Proto byl

ředitel Koren tehdy tak klidný, když ho fotili! Vlastně, když nás v přízemí centrály vyfotili. Šlo o to



získat  kompromitující  materiál  proti  mně.  Ostatně,  Segev  to  celkem  otevřeně  naznačil;  naše
intervence vás  může poškodit, řekl. Nejspíš to celé připravili už dřív. Chyběl pouze můj formální
souhlas. Na druhou stranu musím říct, že takový zájem o mou osobu mně velmi lichotí. 

Zrovna si se zakloněnou hlavou a přihlouplým výrazem prohlížím strop, když na Brychtově stole
zadrnčí telefon. "Ano?  –  Aha. Dobře. Rozumím.  – Děkuju." Zavěsí s pohledem upřeným na mě.
"Vaši šéfové z VIÚ nepřijdou. Náměstek ministra si nepřeje, aby vás tu navštívili."

"Ale proč?"
"Neříkal. Jen to, že dávají dohromady vaše obvinění. Zatím zřejmě půjdete do policejní vazby."
"Do policejní vazby?? To se mi nelíbí! Uvidíme, co na to řekne právník." Otáčím se na Maju.

"Hosd gheat, Schatz?"*

Mávne rukou. "Unsinn, Schatz. Lass dich nicht verunsichern."**

"Česky, prosím," ozve se s nelibostí v hlasem Brychta.
"Jistě. Pardon. – Nějaká další jobovka, plukovníku?"
"Zatím ne."
Aspoň to, pomyslím si. Třeba mě tou vazbou jenom straší; čeká, zda něco nepustím.
Brychta zalistuje ve spisech. "Vaše služební materiály jsou pestré. Nezdokumentované zahraniční

cesty... a tak podobně. Stojí tu i to, že jste po přijímači sloužila nějaký čas u protichemické ochrany."
"Jo, sloužila, plukovníku, u elitní, jako OR devět, štábní praporčík. Chtěla jsem do výzkumu, ale

nevzali mě tam. Nemám totiž dodělanou vejšku. Vždycky, když nebylo co odmořovat, šoupli nás do
oddílu testujícího vybavení. Lítali jsme v maskách a gumovejch oblecích skrz sarinový páry."

"Vážně? To nemusí být příjemné."
"Nijak zvlášť. Je třeba sledovat čas. Když jste po třech minutách ještě naživu, je to dobrý, váš

gumový oblek těsní. V dosahu sice číhaj chlapi, co křísej mrtvoly směsí atropinu s galantaminem,
ale nikdy nevíte, zda jejich léčba ještě zabere."

"Atropin je také jed, ne?"
"Jo, jenže on zacpe místo inhibitoru, aby ten nemoh zacpat místo cholinesteráze. Atropin pak

vypudíte a nervy zas mohou vést impulzy. Organofosfát působí ireverzibilně; jak se jednou naváže,
už ho ven nedostanete.  – Abyste rozuměl, plukovníku, nechtěla jsem do výzkumu proto, abych
vynašla silnější krám, než je navičók A-242, zajímala mě problematika detekce a protijedů. Armáda
mi nedala šanci."

"Chápu."  Brychta  se  zatváří  smířlivě.  "Poslyšte,  paní  Becal-Miler...  co  kdybychom  vaši
izraelskou... záležitost sepsali? Než přijede právník. Ten vám jistě poradí, abyste nevypovídala, jenže
to vám v konečném důsledku uškodí. Když budete kooperativní, můžeme vaši verzi hodit na papír,
podepsat a... jistým způsobem i uzavřít. Jste tedy ochotna?"

"Nó... ále jó..." mávnu rukou, "ptejte se."
Brychta  posune  počítačovou  klávesnici  blíž  k  sobě.  "Stěžejní  otázka  zní:  proč  jste  odešla  z

Bulovky a odletěla do Tel Avivu?"
"Z rodinných důvodů. Za svojí ženou."
"Moment, ta byla přece tady."

*      Slyšelas, zlato?                                                                                                                  **  Nesmysl, zlato. Nenech se znejistit.



"Jo, jenže to já nevěděla. Strašně jsme se pohádaly, křivdila jsem jí. Ona se rozzlobila a řekla, že
mě opustí, že dá v Praze výpověď a odjede ke své matce do Haify. Problém nastal, že jsem v ten
samý čas náhle onemocněla. Musela jsem s horečkou do špitálu, ale můj mobil zůstal doma. Na
Bulovce mi telefon půjčili a já své ženě zavolala. Nebrala to. – Mělas vybitou baterku, viď, zlato?"

"Bohužel," odpoví Maja samozřejmě, jako by nešlo o lež.
"Já dočista zpanikařila,  plukovníku,  myslela jsem, že má žena fakticky odletěla.  Dostala jsem

šílený  strach,  že  ji  ztratím.  –  Mezi  námi;  nikdy jsem nepochopila,  že  si  tak  urozená,  bohatá  a
vzdělaná Aškenázka mohla vzít vzteklýho spratka, jako jsem já.  – Zazmatkovala jsem; vypadla z
nemocnice a odletěla do Tel Avivu. Odtamtud jsem nejdřív zavolala tchýni do Haify; nic nevěděla.
Na služební lince pražské ambasády jsem svou ženu konečně zastihla. Omluvila jsem se jí a ona mi
slíbila, že za mnou co nejdřív přiletí, protože v Praze opravdu končí. Po lécích z Bulovky jsem se
cítila líp a abych si to u Maji  vyžehlila,  zašla jsem do klenotů na náměstí  Ha'Medyna pro zlatý
prsten. Má ho teď na ruce. – Chcete ho vidět, plukovníku?"

Brychta pokrčí rameny. "Ani ne. Prsten jako prsten."
"Dobře,  tak dál:  Při  čekání  v  Avivu jsem narazila na pár  turistů,  co uměli  anglicky.  Bydleli  v

privátu na... ulici si nepamatuju, bylo to blízko Abramovičovy zahrady. Právě tady jsem za laciný
peníz nocovala. Ti turisté mi později ukázali půjčovnu kostýmů, protože přijeli slavit svátek Purim."

"Nebylo to v Jehudově ulici? Tam půjčují kostýmy," vmísí se do hovoru má žena.
"Zlato, nevzpomínám na přesnou adresu."
"Když si  představíš  mapu města,  je to kus vlevo od Kikar  Ha'Medyna. Jela bys tam po třídě

Arlozorov."
"Je to možný, zlato, nebylo to od náměstí daleko."
Brychta na nás pohlédne se smířlivým úsměvem. "Jste chladnokrevné a velmi přesvědčivé, milé

dámy. Gratuluju, vaše spolupráce je na vysoké úrovni. I když mě nejspíš lakujete."
"Ověřte si to přes Google," navrhuje má žena.
"Dámy, opravdu mě máte za idiota, který si myslí, že byste jmenovaly něco, co nelze ověřit?"
"Ani ne, plukovníku," připustím a ihned navážu: "Ještě k té půjčovně: abych nezkazila legraci a

protože jsem voják, půjčila jsem si kapitánskou uniformu IDF. V ní jsem později náhodou zašla na
kafe do toho domu, kde do mě vrazil tamten pán, co se mi pak omluvil. To je vše, plukovníku."

"Dobře." Brychta mlčky přikývne a ještě chvíli klepe do kláves. "Doplnil jsem k tomu, že onoho
muže na fotce osobně neznáte,  a  také to,  že  vás  v  zahraničí  nikdo neoslovil,  abyste  za úplatu
poskytla informace o vaší práci ve VIÚ, potažmo v armádě, a že ani vy sama jste tyto informace
nikomu nenabídla. – Je to tak v pořádku?"

"V naprostém, plukovníku." 
"Dobře. Musím říct, že jste ze situace vytěžila maximum. Vaše legenda zní přesvědčivě, líbí se mi.

Lhostejno, zda je pravdivá, či ne."
"Díky, obě jsme se snažily."
"Bezpochyby. Škoda jen, že vaše tvrzení nejdou nijak doložit."
"Něco možná jde, plukovníku." Začnu si prohledávat kapsy. "Koukněte, co mám. Tohle je účet z

onoho klenotnictví. Je na něm cena šest set šékelů za dva prsteny a dokonce i datum."
"Aha, výborně. Dovolíte, abych si účet oskenoval?"
"Ale ovšem."
"Jste ochotna svou výpověď podepsat, paní Becal-Miler?"



"Samozřejmě."
"Díky,  a  máme  to.  Uvidíme,  co  tomu  řekne  náměstek."  Brychta  mailuje  mou  výpověď

nadřízenému a poté kolektivně čekáme na jeho rozhodnutí, které ale nepřichází.
Chvíli  dělám posunky na svou ženu,  a  když mě to přestane bavit,  natáhnu nohy před sebe,

protahuju se, hlasitě zívám. Chovám se jak klacek ze střední. To jsem celá já. Vadí to někomu??

Do místnosti  vpadne rozrušený poručík  Fekete,  typický  vojenský  zpravodaj;  na  sobě džíny a
rolák. "Plukovníku, přišel právník předvedené, je s ním izraelský  diplomat, vypadá to na potíže."
Brychta, jako by vsedě ochabl. Přikývne. Položí ruce na stůl a několikrát se zhluboka nadechne. "No
dobře... ať jdou pánové dál..."

Do  dveří  bez  zaklepání  vkráčí menší rtuťovitý  muž  s  pleší a  velkou  koženou  aktovkou.  Je
provázený tajemníkem Jiftachem Razem. Znám ho z oslavy naší svatby na Barrandově, daroval mi
tehdy  pouštního orla  v nerez provedení.  Mimochodem, on není  až  tak  tajemný,  jak  tvrdí  jeho
příjmení.

Vstanu, abych mu vyšla vstříc. "Šalom, mar Raz! Aný s'mechá lir'otécha!"*

"Česky, prosím. Jenom česky," ozývá se nedůrazným způsobem Brychta.
"Dobrý den," odpoví mi Raz a následně potřese rukou i Maje. "Tady pan doktor Pech," ukazuje

na vedle stojícího muže, "se postará o váš případ."
Hmm, vytáhli  se; tenhle muž není jenom tak nějaký advokát,  bývá často v televizi  při řešení

různých problematických kauz. Nebýt ambasády, jistě by můj případ nevzal.
Teď, aniž by usedl či svlékl svrchník, pokládá aktovku Brychtovi na stůl, bere z ní desky, které

otevírá. "Zde mi paní Becal-Miler podepište plnou moc k vašemu zastupování. Posaďte se k tomu. –
Děkuji. – A ještě tohle, jde o prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky, které činíte z
důvodu nabytí občanství jiného státu. – Nemáte v tuzemsku dluhy?"

"Nikoliv, doktore."
"Dobře.  Teď  mi  odevzdejte  vaši  nemocniční  neschopenku  a  také  český  pas.  Potřebuji  ho  k

odhlášení vašeho trvalého bydliště. – Díky. – To je prozatím vše."

Tajemník Raz sahá do náprsní kapsy saka, obrací se ke mně: "Paní Becal-Miler, vaše žádost o
vydání izraelského pasu byla kladně vyřízena. Jsem zplnomocněn předat vám ho. Ostatní úřední
náležitosti vyřídíte později."

Zaznamenám nešťastný pohled plukovníka Brychty, když se na něho obrátí můj právník se slovy:
"Vzhledem k faktu, že zadržujete moji klientku s formálním statutem cizího státního příslušníka, vás
žádám, abyste proti ní vznesl obvinění, nebo ji ihned propustil."

Brychta  se  i  nadále  tváří,  jako  by  snědl  něco  hodně  kyselého.  "To  je  patálie...  s  níž  jsme
nepočítali...  ale...  promiňte,  doktore,  tohle  nemohu  rozhodnout  sám,  je  třeba  porady  s
nadřízenými. Už se měli ozvat ohledně hodnocení výpovědi vaší klientky, ale... dosud se neozvali."

"Jistě," souhlasí doktor Pech. "A upozorněte je důrazně, že spolu s ambasádou podáme ihned
stížnost na ministerstvo zahraničí. Pokud obrana stojí o nepříjemnosti, tak prosím."

* Zdravím, pane Razi! Ráda vás vidím!



"Ovšem... ovšem..." přizvukuje defenzívně Brychta, "budu to... tlumočit. – Potřebuju na okamžik
váš nový pas, slečno... eee, promiňte mi, paní... Mical-Bel... bardon... eee, pardon, Becal-Miler."

"Prosím."
"A vy mi půjčte výpověď mé klientky," požádá Pech úsečně.
"Hned vám vytisknu kopii, doktore."
"Díky."

Jakmile příslušný papír opustí tiskárnu, Brychta bere ze stolu mobil a odchází z kanceláře. My
ostatní napjatě čekáme na výsledek jeho telefonátu.

Ne, že bych byla z nastalé situace výrazně neklidná, přesto ale využívám přítomnosti  znalce.
"Doktore... existuje možnost, že by mě z něčeho obvinili?"

Pech mi věnuje krátkých pátravý pohled. "Jen z toho, co vám mohou dokázat, paní Becal-Miler."
"Co třeba vlastizrada?"
Zavrtí hlavou. "Paragraf 309? Nepadá v úvahu. Musela byste se, zjednodušeně řečeno, spolčit s

cizí  mocí  za  účelem  rozvracení  republiky,  změny  politického  zřízení,  svržení  vlády,  vykonání
teroristického činu, případně přípravy výše uvedených. Vše tohle je ve vašem případě irelevantní."

"Aha... doktore... a co dezerce? Své... svémocné... eee... vzdálení?"
"Nemohla  jste  se  odnikud  vzdálit  ani  odloučit,  paní  Becal-Miler,  byla-li  jste  v  pracovní

neschopnosti.  A pokud jde o službu v  cizím vojsku,  tu  vám nedokážou.  Fakt,  že  máte na jisté
fotografii uniformu IDF, není důkazem, že jste příslušný trestný čin spáchala."

"Řekla jsem, že šlo o karnevalový kostým."
Pech si dává ruce v bok. "Četl jsem to ve vaší výpovědi. Ať vám dokážou opak."
"Mhm. Ještě mě napadá šíření nakažlivé nemoci, doktore. Oficiálně jsem měla krysí žloutenku." 
Zavrtí hlavou. "I tuhle možnost jsme už probrali, viďte, pane Razi. Leptospiróza není přenosná z

člověka na člověka. Nemohla jste nic šířit, a ani nikoho nakazit, i kdyby jste chtěla. Vybrala jste si
správnou  nemoc,"  pousměje  se  doktor  Pech.  Když  ke  mně otočí  hlavu,  zaleskne  se  jeho  pleš
odraženým světlem z okna.

Dívám se na něho a obdivuju jeho klid. Já se v tomto okamžiku klidná necítím, nejsem zvyklá
čekat na to, zda mě zavřou či ne. 

"Momentálně  se  nemusíte  ničeho  bát,  paní  Becal-Miler,"  říká,  jako  by  mé  pocity  vycítil.
"Zdůrazňuji slovo momentálně. Podívejte, kdyby v tuto chvíli měli něco, co stačí na vaše zadržení,
jistě by to už použili. Druhá otázka je, zda se vám někdo z ministerstva nebude chtít mstít. Ale jak
vidíte, zatím nedali nic kloudného dohromady, vše je ve fázi předpokladů, tvrzení, či podezření.
Jistě za to vděčíte i iniciativě vedení VIÚ. Generál Tilman i váš šéf podplukovník Šíma vás mohutně
podpořili; zaručili se za vás, být to na nich, na celou věc by se rychle zapomnělo. Bohužel, hlášení
od BND dostal na stůl náměstek ministra. A právě on ztropil povyk na všech frontách. – Tak či onak,
pokud BND nedodá další informace, budou vás muset pustit." Podívá se mi do očí. "Já se mohu jen
dohadovat, vy ale pravdu znáte. Co myslíte, mají na vás Němci ještě něco?"

Zavrtím prudce hlavou. "Jsem si téměř jistá, že ne. Z jejich strany šlo pouze o malou službu na
přání. Jinými slovy: věci zřejmě proběhly tak, jak proběhnout měly."

"Výborně, pak není důvod k obavám." Pousměje se a udělá pár kroků sem a tam. Pohlédne na
hodinky. Jistě už myslí na další kauzu. Můj případ je pro právníka jeho formátu pouhá banalita.



Brychta se vrací za několik minut. Je viditelně skleslý, omšelý oblek na něm visí jako na věšáku.
Háže mobil mezi papíry na stůl. Když mi vrací pas, obdaří mě vyčítavým pohledem. "Obvinění na
vaši adresu, paní Becal-Miler, nebylo dosud vzneseno. Z tohoto důvodu teď můžete..." Udělá rukou
elegantní rozmáchlé gesto směrem ke dveřím.

"...vyšumět, plukovníku?"
"Myslel jsem odejít, ale... dalo by se to formulovat i takhle." 
Brychta teď vypadá tak znaveně a deprimovaně, až je mi ho líto. "Už jste ochutnal  izraelský

tabák, e?" zeptám se a poťouchle při tom mrknu.
"Cože?? Ne. Nikdy."
"Počkejte moment." Přecházím k mé ženě, která mezitím vstala. "Zlato, vyndala bys z kufru mý

noblesky? Prosím."
"Ach jo, tak si zas sednu, doufám, že ne nadlouho, tahle židle je moc tvrdá. Koukají z ní nýty."
"Ať si neroztrhneš kostýmek od Chloé, kočko."
"Je od Gucciho, kočko. – Chceš ty otevřené cigarety?"
"Ne,  ty  nové."  Beru  balíček  a  nabízím  Brychtovi.  "Máte  koksák?"  Sahá  pro  něj  do  stolu  a

připaluje mi. "To se říkalo kdysi. Nebo taky rakušák. Odkud to znáte vy?"
Nabízím cigaretu Razovi  s Pechem. Oba si  berou. "Od táty.  Nikdy neřek zapalovači  jinak než

koksák."
"Jo tak,“ kývne s pochopením Brychta. "Nesmí se tu kouřit..." přidává.  "Ále co..." malomyslně

rezignuje, "pro jednou..."
Obracím se na svou ženu, která se na židli nespokojeně vrtí. "Zlato, vydržíš sedět, než dokouříme

čvaňháka?"
"Když to nebude dlouho trvat..."
"Tak co, plukovníku, ujdou?" zeptám se.
Vstává, aby otevřel dokořán okno. "Dobrý tabák. Trochu silnější, než na jaký jsem zvyklý."
"Jestli vám chutnají, nechte si je."
"To ne."
"Ale jo. Ať z toho taky něco máte. Jsou to zelený cigára pro zelený mozky, proto je taky kupuju."

Poklepu si na hlavu. "Značka Nobles."
Brychta sedí předkloněný nad stolem. Je očividně v depresi. Nepřítomně si prohlíží krabičku s

cigaretami. "Tady tohle znamená nobles...?" zeptá se zničehonic, když ukáže na příslušný nápis.
"Ano."
"Takže to oblé je N?"
"Nikoliv, plukovníku, to dole oblé je S. Čte se to zprava doleva. N je tenhle malý vinglík vpravo."
"Mhm. Ale slovo nobles má má přece šest písmen. Tady jedno chybí. Jak to?"

s<lBAn

"Dobrý postřeh. Pod Lamed je takzvaný  segol, plukovníku. Vidíte tyhle tři tečky pod bleskem?
Čte se to LE, a to je vaše chybějící písmenko."

"Podívejme, kdo by to řekl..."
"Nechali vás v tom, plukovníku, viďte?" měním soucitně téma hovoru.



"Ano... Musel jsem vás předvést s příslibem, že dostanu obvinění. Teď zas chtějí, abych vás držel,
než dají obvinění dohromady. A když si budete stěžovat, řeknou mi: vaše vina, proč jste ji nepustil,
když jste na ni nic neměl? Můžu skončit předčasně v penzi, chápete?"

"Naprosto." Podívám se mu do očí. "Berete něco na spojivky?"
Překvapeně pokrčí rameny. "Ani ne. Doktor říká, že je to chronické."
"Já mívám záněty zjara, plukovníku, jak začnou kvést stromy. Jednou jsem si kápla lék, často

inzerovaný v televizi. Hrůza, oči se mi scvrkly jak sušené švestky. Měla jsem dojem, že se mi vypařil
sklivec. Už nikdy jsem ten krám nevzala. Nejlepší je borová voda nebo oční septonex. I když zánět
nezaženou, zchladí ho a on přestane svědit."

"Aha..." odvětí Brychta apaticky poté, co vyfoukne kouř směrem k otevřenému oknu.
Nejsem si jistá, zda mě vůbec vnímal. Vstávám. "Mějte se, plukovníku, nashle."
"Co...? Jo... nashledanou. Měl bych vás správně upozornit, paní Becal-Miler, abyste neopouštěla

region, jenže za takhle nevyjasněného stavu... Děkuju za cigarety..."
"Není zač."
Mávnu na svou ženu. U dveří beru do ruky madlo jejího kufru, aby se chuděra se zavazadlem

nevláčela sama. 

"Promiňte," promluví doktor Pech, jen co se octneme na schodišti. "Mezi námi; všichni víme, že
situace kolem vás je... nejistá. Ze všech úhlů pohledu. Jste sice cizí státní příslušník, ale nemáte
imunitu. Nenechte se splést apatičností vyšetřovatele, jakmile obdrží rozkaz, budete tu znovu dřív,
než řeknete švec. Tím míním, že byste měla co nejdříve zmizet z dosahu místních orgánů. Jejich
právníci  na vás mohou něco najít,  cokoliv,  třeba něco z  minulosti,  chápete,  a  podruhé se ven
nemusíte  dostat.  Už  jsem podobný případ  zažil.  I  když  ne s  izraelskou agentkou,"  lichotivě  se
zasměje.

Přikývnu. "Chápu, doktore, děkuji vám."
Uchopí  mě  lehce  za  loket.  "Máte  pár  hodin,  než  se  ministerstvo  vzpamatuje  a  celou  věc

přehodnotí. Neváhejte a odjeďte dřív, než dají dvě a dvě dohromady. Nejlépe hned."
"Udělám, co říkáte, doktore, pomohl jste mi. – Kolik vám dlužím?" Sáhnu do kapsy pro Segevovu

obálku. Ani nevím, kolik v ní je.
"Eee...?" 
"Honorář pana doktora uhradí naše konzulární oddělení," ozývá se rezolutně tajemník Raz.
"Dobře, děkuji."
Před budovou se loučíme s doktorem Pechem a nastupujeme do konzulárního mercedesu.
První zastávka je u ambasády, kde vystupuje tajemník Jiftach Raz. Pak jedeme ke mně domů,

odkud bereme všechny mé osobní dokumenty; rodný list, vysvědčení, vysokoškolské indexy, a také
průkazy ministerstva obrany.

Zastávka ve Výstavní ulici  trvá jen pár minut.  Podobně krátká je  i  návštěva mé matky,  které
předávám spolu s pinem moji kreditku. Klíče od bytu má, vždyť nám chodí zalévat kytky. Dřív krmila
i naši kočku, to už teď bohužel nebude...

Když mámě řeknu, že se ze dne na den stěhuju do Izraele, je chudák celá vyděšená. Žádá mě o
vysvětlení,  které jí momentálně nemůžu poskytnout.  Snažím se uklidnit ji  a slibuju ozvat se co
nejdřív telefonicky. 



Další trasa konzulárního mercedesu vede do Mnichova. V Praze se nezdařilo rezervovat letenky
na nejbližší spoj do Tel Avivu. Čekat do druhého dne se nám vzhledem k okolnostem nezdá být
rozumné. Co když mě přece jen z něčeho obviní?

Jo... všechno to proběhlo jak ve zrychleném filmu; Maja v Česku skončila před pár dny, teď jsem
na řadě já. Tak teda sbohem a šáteček...

ulice Borochov, Tel Aviv, Izrael, 20. srpna

Po dějové křivce se ocitám ve stejném místě grafu, v němž jsem začala. Míněno v té samé ulici.
Zde, v jednom pronajatém bytě, žijeme ve třech; já, moje žena a No'omi Gabaj. Náš neuzákonitelný
trojsvazek funguje zcela hladce. Spočívá v tom, že vše dělíme na tři části, postel nevyjímaje. Spíme
každá s každou, někdy ve dvou, jindy ve třech, prostě, jak nám to vyjde, jak se nám chce. Myslela
jsem, že si No'omi brzy někoho najde a trhne se od nás, ale nestalo se tak, a ani do budoucna tomu
zatím nic nenasvědčuje.

Práce máme na přechodnou dobu dost a dost.  No'omi studuje na akademii,  já a moje žena
vyučujeme tamtéž jazyky, a to individuálně, zkrátka pro jednotlivce, kteří už jazyk víceméně zvládli,
ale  potřebují odstranit  cizí  přízvuk.  Maja se specializuje na arabštinu a franštinu,  já konzultuju
němčinu, respektive Hochdeutsch, a také Boarisch, čili bavorský dialekt.

Před nedávnem jsem absolvovala vstupní  vojenská cvičení.  Doufala jsem, že mě tohle,  coby
kapitána a zaměstnance  Úřadu, mine, ale kdepak. Dlužno říct, že mašírovat po písečné poušti v
plné polní za svitu slunce je i pro trénovanou Evropanku, zvyklou na mírné pásmo, docela pěkný
záhul.

Byla  jsem přesvědčena,  že  nic  horšího  mě už  nepotká,  jenže,  opět  omyl;  přišel  mi  rozkaz  k
hostování v třídenním simulovaném zásahu s rotou bojových potápěčů, sídlících poblíž pevnosti
Atlit. – Správně, jde o to samé místo, které jsem před nedávnem spolu s Avi Tovotem nedobrovolně
navštívila.  Trochu  cynická  náhoda,  že.  – Faktem  zůstává,  že  se  ženy  ve  zvláštních  komandech
prosazují zatím jen velmi málo a ono není divu; fyzická zátěž téhle služby je neuvěřitelná. Po třech
dnech  a  dvou  nocích,  strávených  ve  vodě,  na  vodě,  pod  vodou,  v  neprůstřelné  vestě  pod
neoprénem, s kyslíkovými bombami neustále na zádech, s kuklou na ksichtě a vodotěsným kvérem
na rameni,  jsem se stěží  udržela na nohou,  zatímco ostatní  členové roty byli,  řekněme, zdravě
unavení. Možná šlo o to ukázat mně, zhýčkané alianční kapitánce, zač je v IDF, potažmo ve Flotile
13, perník. Což se stoprocentně zdařilo, neboť jsem si sáhla nejen na dno mořské v pravém slova
smyslu  – při kladení min v bunkru patnáct metrů pod hladinou  – nýbrž i na dno svých fyzických
možností. Mezi zážitky, na něž bych s chutí zapomněla, patří hodina strávená po krk v bahně s
hlavou zamaskovanou celtou, navlečenou na přilbě. Také nocování v gumovém člunu na otevřeném
moři je zkušeností těžko popsatelnou. Dostat mořskou nemoc je i přes malé vlny dost snadné. Jak
se jí ale zbavit? Na to existuje několik receptů; první z nich doporučuje medikamenty, což v armádě



nepadá  v  úvahu.  Druhý  radí  sledovat  jakýkoli  pevný  bod,  zejména  obzor.  Jenže,  zkuste  něco
sledovat v noci vleže ve člunu při pokusu o dvouhodinový spánek! – Nejdrsnější z receptů bude ten
od starých námořníků; podle něj se při mořské nemoci spolkne kus špeku na dlouhém provázku.
Ono to pak jde všechno mnohem líp ven. Já osobně radím: několik hodin před plavbou vůbec nejíst
ani  nepít.  A ještě něco: pevnost Atlit  nechť si  každý prohlíží  vždy jen z výletní  lodi,  nikdy ne z
rychlého vojenského člunu.

Už  dost  o  armádě.  Teď  musím  v  rychlosti  projít  výcvikem,  který alespoň  zčásti  nahradí
neabsolvování základního kadetského kurzu. Ne, v akademii bývám jako žák jen zřídka, netřeba mě
učit to, co už znám, coby pokročilá začínám v laboratoři  vyvíjející hackerské automaty. Rovněž se
seznamuju s vládním spywarem z rozličných zemí. Později mám získat jisté znalosti o bludných a
hardwarových virech. Nenutno zdůrazňovat, že na sobě musím po všech stránkách hodně dělat. Co
se hebrejštiny týče,  svádím s ní  i  nadále lítý boj.  Sedět v lavici  s  dalšími  tupci  jako poškolák a
kostrbatou výslovností předříkávat malou násobilku není pro dospělého jedince žádné potěšení.

Jak jsem už předeslala, náš současný pracovní poměr je na dobu určitou. Nevím, co se mnou a
mou ženou bude dál,  co s námi  Úřad plánuje, nadále spřádám plány na odvetný oddíl  stříhači
drátů,  založení  kterého mi  ředitel  Koren nejspíš  nikdy  nepovolí.  Někdejší důvody  vzniku téhle
skupiny se z dnešního pohledu zdají být malicherné; projevů antisemitismu v Unii mezitím přibylo
takovou měrou, že bychom namísto nůžek k pomyslnému odstřižení několika hudebních zesilovačů
museli vyfasovat tanky.

Co se úderného Bajonetu týče, zatím mě s nimi do další akce neposlali. Dlužno dodat: díky Bohu.
A jinak? Když mám být upřímná, nijak zvlášť se mi po chátrající Unii nestýská. Nepružná vládnoucí
garnitura, které chybí americká rozhodnost, se mermomocí pokouší udržet co nejdéle status quo,
čili,  praktikovat  uspávací politiku,  na  níž  pravděpodobně  všichni  později  doplatí.  To  až  občany
současný systém  přestane  bavit  a  zvolí do  čela  států  radikály.  A  pak?  Pak  se  Evropská Unie
definitivně rozpadne. Přála bych si, aby to nebyl něčí záměr...

 

    ✡ ✡ ✡ ✡ ✡



CITOVANÉ ZDROJE, NÁMĚTY, KNIHY:

Svitek Rút         – 1:19, 1:20     [1]
Bible Kralická   – Genesis     [2]

Alexandre Dumas – Der Graf von Monte Christo (Berlin, 2010)     [28]
Jacob Weingreen  – Učebnice biblické hebrejštiny (Praha, 2008)     [24]
Victor Ostrovsky   – Geheimakte Mossad (1996, München)
Victor Ostrovsky   – Der Mossad (1992, München)     [3]
Mirik Snir               – Miriam Ve-Ha-Yam (1992, Hakibbutz Hameuchad)     [26]
Julius Košnář         – Staropražské pověsti a legendy (1992, Praha)     [4]
Leo Rosten             – Pan Kaplan má stále třídu rád (1986, Praha)     [5]
Václav Cibula        – Pražské pověsti (1977, Praha)     [6]
Jan Weiss               – Dům o tisíci patrech (1975, Praha)     [7]
Dr. Richard Feder  – Hasafah haivrit (1940, Kolín)     [8]
Dr. Richard Feder  – Haleluja Hebrejská řeč (1936, Praha)     [9]
Gustav Meyrink    – Golem (1916, Praha)     [10]
Alois Jirásek          – Staré pověsti české (1910, Praha)     [11]
Sichat Jicchak / Prof. S. J. Kaempfa Modlitby pro všecky dny všední, sabaty a svátky, jakož i Jom Kipur Kátan (1903, Praha)     [22]
Prof. S. I. Kaempfa: Stručné modlitby pro israelské paní a dívky (1903, Praha)     [25]

PÍSNĚ:

Kach li et ha'lev                  – Eden Ben Zaken (2017)     [23]
Ledaber im aba                  – Ofir Ben Aharon (2014)     [29]             
Tirkedi                                  – Maya Avraham (2010)     [27]
Na'ara u'shma Kineret      – Ofra Haza (1983)     [14]
The Logical Song                – Supertramp (1979)     [15]
Breakfast in America         – Supertramp (1979)     [16]
Sara shara shir sameach  – Trio Af Ozen Garon (1975)     [17]
Dreamer                              – Supertramp (1974)     [18]
Blizzard                                – Jiří Grossmann (1967)     [19]
Echad mi jodea                   – náboženská píseň (středověk)     [20]

FILM:

Columbo – Make Me Perfect Murder (1978)     [21]

DALŠÍ ZDROJE, VZKAZY:

wikipedia.de,il, cz

Děkujeme Doris H. za autorská práva na její dvouciferný obrat ;-)     [13-12]
היי ענבל תודה על כל מה שעשית בשבילנו! עזרת לנו הרבה. את מתוקה!
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