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1)
Smrt není vybíravá. V Zahradû, jako je ta na‰e, pﬁichází v nejrÛznûj‰ích podobách a velikostech. Nûkdy
má podobu vyhladovûlého ptáka, jindy zase baganãete, které se na vás snese z oblohy. Nûkdy se pﬁevtûlí
v jemná vlákna ãíhajícího pavouka. A nûkdy ten dobrák SmrÈák zapomene na ve‰kerou hrdost a objeví se
jako obrovská stará ropucha, plná bradavic.
A pﬁesnû tak vypadal dnes, jak se tam kousek ode
mne krãil ve stínu. Zlaté ropu‰í oãi ani nemrkly. Ta
potvora dûlala jakoby nic, pﬁedstírala, Ïe si mû vÛbec
nev‰imla. Jen její nozdry, malé jako ‰pendlíkové hlaviãky, se chvûly. Zdálo se, Ïe své okolí vÛbec nevnímá.
No jasnû.
Na to jsem jí tedy neskoãil. Její vypoulené oãi sledovaly kaÏdé moje hnutí. Ten smrtící jazyk jen ãekal
na vhodnou chvíli uvnitﬁ huby, která se ‰klebila pﬁes
cel˘ ten o‰kliv˘ Ïabí ciferník. âekal jen na to, aÏ se
moje maliãkost pﬁiblíÏí na dosah. Pak se ta stra‰livá
zbraÀ chystala vystﬁelit a polapit mû lepkav˘m slizem, kter˘m byla potaÏená. Chystala se i se mnou
zatáhnout zpût do té bezedné huby. A pak uÏ by ropu‰e staãilo jen polknout.
No, jen aÈ si to zkusí. Myslete si, Ïe jsem snílek, ale
osobnû jsem mûl docela jinou pﬁedstavu o tom, jak by
mûlo na‰e setkání probûhnout. Momentálnû jsem se
plnû soustﬁedil na svou roli – snaÏil jsem se vypadat
jako ta nejvût‰í delikatesa ze v‰ech broukÛ v celé
Zahradû. Nebylo to nijak tûÏké. V uh˘bání nejrÛznûj‰ím potvorám, které by mû chtûly slupnout, mám bohatou praxi. Tak to totiÏ v té na‰í Zahradû chodí –
buì se o sebe umíte postarat, nebo skonãíte jako lehká pﬁesnídávka nûjaké hnusné obludy.
Já ov‰em niãí lehká pﬁesnídávka nejsem – aspoÀ
pokud do toho mám co mluvit. Jmenuju se V‰ivák –
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V‰ivák Muldoon. Jsem soukrom˘ vy‰etﬁovatel a v té
pekelné díﬁe, které se ﬁíká Zahrada, jsem doma.
Práciãka s ropuchou byla první, kterou jsem vzal
po dlouhé pﬁestávce. Potﬁeboval jsem si dát pohov po
velkém pﬁípadu, na kterém jsem pracoval pﬁed nûjakou dobou. Jistá zrádná mravenãí klika se chtûla
spojit s vosami a svrhnout cel˘ stávající ﬁád Zahrady.
V jednu chvíli to vypadalo dost o‰klivû. Nakonec jsem
byl nucen nav‰tívit toho nejvût‰ího a nejohavnûj‰ího
pavouka, jakého jsem v Ïivotû vidûl. Nebyla to právû
zdvoﬁilostní náv‰tûva, jestli rozumíte, jak to myslím.
KdyÏ bylo po v‰em, poﬁád jsem stál na vlastních nohou, zatímco pavouk uÏ ne. Odnesl jsem si ale dost
o‰klivá zranûní. Jedno z kﬁídel mû za vlhkého poãasí
bolí dokonce je‰tû dnes. SnaÏím se stûÏovat si na to
jen v pﬁípadech, kdy mám komu.
KdyÏ ten pﬁípad skonãil, usoudil jsem, Ïe bych mûl
b˘t trochu opatrnûj‰í. Samozﬁejmû jsem hodlal dát
pracovat jako soukromé oãko, nemûl jsem ale propﬁí‰tû v úmyslu pﬁijímat Ïádné nebezpeãné pﬁípady.
Chtûl jsem se ujímat jen nenároãn˘ch úkolÛ – znáte
to, drobnosti, pﬁi jejichÏ ﬁe‰ení se nemusíte dennû
starat o to, aby vás nûco neseÏralo.
Teì jsem ale stál tady a pomaliãku jsem se pﬁibliÏoval k ropu‰e. Ne Ïe bych snad svÛj pﬁedchozí názor
zmûnil, nepatﬁím k té ÏouÏeli, kterou nebezpeãí pﬁitahuje jako plamen mÛru. JenÏe nûjak si brouk na Ïivobytí vydûlávat musí, nic jiného v tom nebylo.
TakÏe... zpût k ropu‰e.
Dovolte, abych vám o zahradních ropuchách nûco
povûdûl. Schramstnou jak˘koli druh hmyzu ãi kaÏdého ãerva, na kterého dosáhnou jazykem, a za letních
dnÛ si dopﬁávají veãeﬁe aÏ o ãtyﬁech chodech. Je‰tû
hor‰í ov‰em je, Ïe nemají zuby, coÏ znamená, Ïe svou
koﬁist prostû sakumprásk spolknou.
Paráda, co? Pﬁedstavte si, Ïe jste je‰tû naÏivu a pﬁi
plném vûdomí, kdyÏ klouÏete tím ãernoãern˘m chﬁtá-
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nem dolÛ. A Ïe pak sedíte v bﬁi‰e a cítíte, jak vás pomalu zaãínají sprchovat trávicí ‰Èávy. Pûknû dûkuju.
Zastavil jsem se. Byl jsem uÏ dostateãnû blízko
a v‰echno teì záleÏelo na správném naãasování.
Kdyby to nevy‰lo, ãekala by mû osvûÏující koupel
v pûknû teplé kyselinû v Ïaludku té potvory.
Nemusel jsem si dûlat starosti. Ropucha rozhodnû
nezalévala Zahradu jasem své záﬁivé inteligence a já
se rozhodl zacházet s ní jako s dÛvûﬁivou kavkou,
kterou také byla.
Postoupil jsem je‰tû o kousek dopﬁedu a zÛstal jsem
ve stﬁehu. Za okamÏik ke mnû jazyk ropuchy vystﬁelil jako rÛÏov˘ blesk. Byl jsem pﬁipraven. Uskoãil
jsem a odkulil se doleva. Obrovsk˘ jazyk sjel po m˘ch
krovkách a slízl svinstvo, kter˘m byly obalené.
Odporná chuÈ ropuchu pﬁimûla pﬁekvapenû zamrkat.
To ov‰em je‰tû netu‰ila, co bude následovat.
Dobrá, bylo naãase pﬁistoupit k akci. Musel jsem
svÛj part odﬁíkat dﬁív, neÏ se ten jazyk vrátí, aby to
zkusil podruhé. Mûl jsem to pﬁipravené jasnû a srozumitelnû. „Poslouchej, ropucho!“ zahulákal jsem.
„Mûla by sis dávat vût‰ího bacha na to, co jí‰. Zrovna
jsi spolkla jed – vynikající koktejl z nebezpeãnejch
koﬁínkÛ a listÛ, kterej jsem sám namíchal a pak jsem
se v nûm vyválel. Musím ti prozradit, Ïe pro obojÏivelníky je smrtelnû jedovatej.“
Ropucha znovu zamrkala. Reagovala asi stejnû
bystﬁe jako kus kamene, poãítal jsem ale s tím, Ïe
hlavní podstata mého sdûlení jí dojde. Pokraãoval
jsem. „Za chviliãku zaãne ten jed kolovat v cel˘m
tv˘m tûle. A mÛÏe‰ mi vûﬁit, Ïe ten tvÛj jazyk ti bude
viset ven z huby... uÏ na nûj ale nebude‰ nic chytat,
jestli ví‰, jak to myslím.“ Dramaticky jsem se odmlãel. Ropucha ze sebe vyrazila jakési pﬁi‰krcené kváknutí – blempt! Vztekle pﬁimhouﬁila oãi.
Honem jsem pﬁe‰el k vûci. „Existuje ale protijed.
...Má‰ zájem?“
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Vydralo se z ní tiché mlaskavé zabruãení. Znûlo to
dost nechutnû, vÏdycky se ale snaÏím nezatahovat do
práce svoje osobní pocity.
„Budu to brát jako souhlas,“ prohlásil jsem. „Tak
poslouchej... dohodneme se takhle...“
Zatím v‰echno probíhalo podle plánu a chystal
jsem se vyloÏit následující návrh. Poskytnu na ten
jed ropu‰e protijed pod jednou podmínkou – Ïe totiÏ
slíbí, Ïe vypadne a najde si nûjakou jinou Zahradu,
v které se usadí. KdyÏ to udûlá, brouci z bazénku,
kteﬁí mû na tuhle práci najali, si budou moct udûlat
pohodlí a klidnû si vydechnout – Ïádn˘ obojÏivelník
uÏ je nebude terorizovat a poÏírat jepiãí larvy. Já si
za tuhle o‰klivou odpolední fu‰ku vyberu slíben˘ honoráﬁ a budu taky spokojen˘. Zatracenû, i ta ropucha
aÈ si tﬁeba klidnû odãvachtá do západu slunce a raduje se z toho, co se mezi obojÏivelníky povaÏuje za
‰Èastn˘ a spokojen˘ Ïivot.
Za dan˘ch okolností jsem prostû nemohl prohrát,
Ïe jo? Rozhodnû mi to pﬁipadalo jako nesmírnû mazan˘ plán, jenÏe pﬁesnû v okamÏicích, jako byl tenhle,
vás Ïivot s oblibou zaskoãí a vrazí vám bez varování
jednu rovnou mezi oãi. Abyste rozumûli, vÛbec jsem
nedostal pﬁíleÏitost ropu‰e tenhle svÛj geniální plán
pﬁednést. Nûkde v kÛﬁe jejího tupého obojÏivelného
mozku musela pﬁeskoãit jiskﬁiãka – nûjaké atavistické, primitivní a nenávistné pﬁesvûdãení, Ïe jedin˘
dobr˘ brouk je seÏran˘ brouk. Vrhla se kupﬁedu a její jazyk se opût vymr‰til z huby.
COÎE? Copak mi nerozumûla? Nebo mi snad nevûﬁila? To byly zajímavé a nepochybnû pﬁípadné otázky,
kter˘m jsem se ov‰em v tu chvíli nemohl plnû vûnovat. Pokud jsem totiÏ chtûl zÛstat naÏivu. Ta pitomá
stará ropucha se mû chystala seÏrat!
Pﬁevalil jsem se doprava a vyskoãil tak vysoko, jak
jen mi m˘ch ‰est nohou dovolilo. Smrtící jazyk prolétl pode mnou. Nechybûlo mnoho a byl bych pﬁistál

11

001_152.qxd

1/10/06

8:04 PM

Stránka 12

pﬁímo na nûm, podaﬁilo se mi ale udrÏet se ve vzduchu o chviliãku déle. Ta chviliãka mi zachránila krovky. Dopadl jsem do bezpeãí a okamÏitû jsem se dal do
bûhu.
Utíkal jsem se schovat do chryzantémového keﬁe.
Za sebou jsem sly‰el, jak se ropucha pochechtává tím
sv˘m mlaskav˘m smíchem. Mûla pro to dobr˘ dÛvod.
Vzdálenost, která nás dûlila, mohla urazit jedin˘m
skokem.
Za normálních okolností by pro mne nejlep‰í alternativou bylo pﬁekousnout svou hrdost, sklonit hlavu
a zahrabat se do bezpeãí. V tom jsou brouci nepﬁekonatelní. JenÏe vládlo pﬁí‰erné sucho a pÛda byla speãená v pevnou kÛrku. Trvalo by mi pﬁíli‰ dlouho, neÏ
bych se provrtal ztvrdlou svrchní vrstvou. Vûdûl jsem,
Ïe pozdûji toho dne zapr‰í, to mi ale momentálnû
nebylo nic platné. Ne, musel jsem se dostat k tomu
keﬁi. Zalézt do nûj co nejhloub a doufat, Ïe to dobﬁe
dopadne.
Obloha nade mnou na okamÏik potemnûla. Nebyl
to ale mráãek, kter˘ se pﬁehnal pﬁes slunce, byla to
Smrt obalená slizem. Byla to ropucha, která skoãila
pﬁímo pﬁese mne. Mûla evidentnû v plánu – pokud
totiÏ mÛÏete v pﬁípadû ropuchy s mozkem velikosti
hrá‰ku pouÏít tak bombastické slovo jako „plán“ –
skokem se dostat ke keﬁi dﬁív neÏ já, otoãit se a otevﬁít hubu dokoﬁán.
Pﬁesnû v tom okamÏiku se ale situace podivnû zvrtla. Ropucha skoãila pﬁíli‰ daleko a narazila do keﬁe
pﬁede mnou. Pak prostû zkamenûla. Neotoãila se, aby
mû pozdravila, seÏrala ãi jinak uvítala. Neozvalo se
dokonce ani to nejti‰‰í kváknutí... Nic. Zadní nohy se
jí tﬁásly.
Já se jenom díval. Co to mûlo znamenat? Proã se...?
A pak jsem to spatﬁil. Náhlé za‰ustûní v kﬁoví, pﬁestoÏe se nezvedl sebemen‰í vánek. Nûco tam bylo.
NeÏ jsem se nad tím staãil blíÏ zamyslet, ropucha
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se probudila k Ïivotu. S pﬁidu‰en˘m kváknutím se
prudce otoãila. Na mne uÏ docela zapomnûla. V její
tváﬁi uÏ nezb˘valo místo na laãnost ani na vztek.
V jejím v˘razu se zrcadlil jeden jedin˘ pocit – strach.
Absolutní, v‰eobjímající strach typu „musím odtud
vypadnout, a to HNED TEë“.
NezáleÏelo jí dokonce ani na tom, kam vypadne.
Prostû se hledûla ztratit.
A ztratila se.

