
 

 

Vzpomínky Tety 
 
… a byl to chaos. Uběhlo tolik let, ale na ten pohled nikdy nezapomenete: 

tisíce vyděšených lidí se tisknou k plotům, vojáci a psi se snaží udržet je v klidu, do 
vzduchu padají výstřely. A já, sotva osmiletá, s maličkým kufříkem, který mi 
maminka zabalila noc předtím a celou dobu při tom plakala, protože věděla, co dělá, 
že mě posílá navždycky pryč. 

 
Skokani ovládli New York, Pittsburgh, Washington. Většinu země, pokud si 

vzpomínám. Na všech těch místech jsme měli příbuzné. O většině z nich jsme 
nevěděli. Stejně jako jsme nevěděli, co se děje v Evropě, ve Francii nebo v Číně, i 
když jsem slyšela tatínka, jak se s někým baví na ulici o tom, že tam se virus chová 
jinak, prostě všechny rovnou zabíjí, takže Filadelfie byla možná posledním městem 
na celém světě, kde ještě žili lidé. Byli jsme ostrov. Když jsem se maminky ptala na 
válku, řekla mi, že skokani jsou lidi jako my, ale nemocní. Tenkrát jsem byla taky 
nemocná, a tak mě to hrozně vyděsilo, začala jsem brečet a představovala si, že se 
jednoho dne vzbudím a zabiju maminku i tatínka i svoje bratrance, tak, jak to 
skokani dělají. Ale maminka mě objala a řekla, ne, Ido, to je úplně jiná nemoc, než 
máš ty, tak už pššt, přestaň plakat, a já ji poslechla. Ale ani potom mi to nedávalo 
smysl, proč je válka a proč se hned vyrojí vojáci, když člověka začne škrábat v krku 
nebo kýchne. 

 
Tak jsme jim říkali, skokani. Ne upíři, i když to slovo se taky někdy používalo. 

Říkal ho třeba můj bratranec Terrence. Ukázal mi je v komiksu, což byla taková 
obrázková knížka, ale když jsem se na to zeptala tatínka a ukázala mu ten obrázek, 
řekl mi, že to tak není, že upíři jsou jen vymyšlení, že to byli hezcí lidé v oblecích a 
pláštích a s vybraným chováním, ale tohle je skutečné, Ido. Není to žádný příběh. 
Teď pro ně existuje spousta výrazů, samozřejmě, lítači a zářivky a čmoudi a virálové, 
ale my jsme jim říkali skokani, protože tak vás dostali, skočili na vás. Můj tatínek 
říkal, že na jménu nezáleží, pořád jsou to mizerní hajzlové. Nechoď ven z domu, jak 
nám radí vojáci, Ido. Šokovalo mě, že tatínek takhle mluví, protože byl diákon a 
nikdy, nikdy jsem ho neslyšela používat taková slova. Nejhorší byly noci, zvlášť 
v zimě. Neměli jsme světla jako teď. Neměli jsme ani moc jídla kromě toho, které 
nám rozdělovala armáda, ani topení, jen když jsme si našli něco, co se dalo spálit. Jak 
zašlo slunce, bylo to cítit, ten strach, který jako víko přiklopil všechno kolem. Nikdy 
jsme nevěděli, jestli právě tohle nebude noc, kdy přijdou skokani. Tatínek zatloukl 
okna našeho domu a měl taky pušku, držel ji celou noc na klíně, když seděl u 
kuchyňského stolu, kde hořela svíčka, poslouchal rádio a možná i trochu popíjel. 
Býval komunikačním důstojníkem u vojenského námořnictva a hodně toho věděl. 
Jednou jsem přišla dolů a našla ho plakat, slzy mu stékaly po tvářích. Nevím, co mě 
vzbudilo, možná jeho vzlyky. Tatínek byl silný muž a já se styděla, když jsem ho tak 
viděla. Řekla jsem mu, tatínku, co je, proč tak brečíš, stalo se ti něco? A on zavrtěl 
hlavou a řekl, Ido, Bůh nás už nemiluje. Možná kvůli něčemu, co jsme udělali. 



 

 

Nevím. Ale nemiluje nás. Je tam nahoře a na nás hodil klec. Pak přišla domů 
maminka a řekla mu, mlč, Monroe, jsi opilý, a mně zahnala zpátky do postele. Tak se 
jmenoval můj tatínek, Monroe Jaxon Třetí. Maminka byla Anita. Tehdy jsem to 
nevěděla, ale možná tu noc brečel, protože se dozvěděl o tom vlaku. Ale třeba šlo o 
něco jiného. 

 
Jen dobrotivý Bůh ví, proč ušetřil zrovna Filadelfii tak dlouho. Už se na to 

Předtím moc nepamatuju, jen čas od času se mi vybaví ten pocit. Maličkosti, jako 
když jsem večer chodila s tatínkem pro zmrzlinu na nároží, nebo se pamatuju 
kamarády z mateřské školky Josepha Pennella, a taky holčičku Sharise, která bydlela 
kousek od nás, a jak jsme my dvě spolu vydržely hodiny jen chodit a chodit. Ve 
vlaku jsem ji hledala, ale nenašla. 

 
Vybavuju si svou adresu: 2121 West Laver. Blízko byla vysoká škola, obchody, 

rušné ulice a spousta lidí, co pořád chodili sem a tam. A pamatuju se, jak mě vzal 
tatínek do centra, daleko od naší čtvrti, jeli jsme autobusem, abychom si prohlédli 
vánočně zdobené výlohy. To mi nemohlo být víc než pět let. Autobus jel kolem 
nemocnice, kde tatínek pracoval, byl na rentgenu a pořizoval snímky lidských kostí, 
našel si tu práci, když odešel z armády a seznámil se s maminkou. Vždycky říkal, že 
pro chlapa jako on je to skvělá práce, že dokáže vidět dovnitř do věcí. Chtěl se stát 
doktorem, ale dělat na rentgenu bylo hned druhé nejlepší po tom. Venku mi ukázal 
vánoční výlohy se žárovičkami a umělým sněhem a stromečky i s pohyblivými 
figurkami sobů a skřítků. Ještě nikdy jsem nic takového neviděla. Nikdy v životě 
jsem nebyla tak šťastná, byl to tak krásný pohled, všechno bylo tak krásné, jak jsme 
tam stáli v zimě jen my dva spolu. Musíme vybrat dárek pro maminku, řekl mi 
tatínek a svou velkou ruku měl položenou na mé hlavě, možná šátek nebo rukavice. 
Ulice byly plné lidí, bylo tam tolik lidí a vypadali každý jinak. Dokonce i dneska, 
když si na ten den vzpomenu, mě ta vzpomínka potěší. Dneska už si nikdo 
nepamatuje Vánoce, ale bylo to něco jako teď První noc. Nevzpomínám si, jestli jsme 
koupili šátek nebo rukavice. Asi ano. 

 
A teď je to pryč, všechno je pryč. Ty hvězdy. Občas si říkám, že to snad z doby 

Předtím postrádám nejvíc. Z okna svého pokoje jsem se dívala přes střechy jiných 
domů a viděla jsem je, světelné body na obloze, visely tam, jako by sám Bůh vyzdobil 
zimní nebe na Vánoce. Maminka mi pověděla, jak se některé z nich jmenují, jak se na 
ně člověk může pozorně dívat a spatří v nich obrázky, obyčejné věci jako lžíci a lidi a 
zvířata. Myslela jsem si, že se můžete dívat na oblohu a na hvězdy, a Bůh bude tam, 
mezi nimi. Jako byste se mu dívali přímo do tváře. Potřebujete tmu, abyste ho viděli 
zřetelně. Možná na nás zapomněl, a možná ne. Možná jsme zapomněli my na něj, 
když už teď nemůžeme vidět hvězdy. Popravdě řečeno, to je jediná věc, kterou bych 
chtěla ještě znovu uvidět, než umřu. 

 



 

 

Byly i jiné vlaky, určitě. Slyšeli jsme o vlacích, které odjížděly ze všech 
možných měst a odvážely z nich lidi, než se tam dostanou skokani. Ale možná si to 
lidé jen tak vykládali, jako když se bojí a chytají se každého stébla naděje, která jim 
mizí v nenávratnu. Nevím, kolik z toho je pravda a kolik si někdo vymyslel. Některé 
prý mířili do Kalifornie, jiné do míst, na jejichž jména si už nevzpomínám. To bylo 
před Chodci a Jediným zákonem, když ještě smělo vysílat rádio. Myslím, do Nového 
Mexika. Ale pak se s nimi něco stalo a už jsme o nich nikdy neslyšeli. Z toho, co mi 
vyprávěli Peter a Theo a ostatní, vyplývá, že dneska jsme zbyli jenom my. 

 
Ale vlak a Filadelfie a to, co se stalo v zimě – o tom chci psát. Lidi na tom byli 

úplně nejhůř. Všude armáda, nejenom vojáci, ale i tanky a další věci. Tatínek říkal, že 
jsou tady, aby nás chránili před skokany, ale pro mě to byli jen velcí chlapi se 
zbraněmi, většinou běloši, a můj táta mi vždycky říkal, dívej se na věci z té světlejší 
stránky, Ido, ale nikdy nevěř bělochovi, takhle to říkal, jako by všichni byli jeden. 
Dneska, když jsou lidi tak promíchaní, to samozřejmě vypadá směšně. Ten, kdo tohle 
bude číst, nejspíš ani nebude vědět, o čem mluvím. Věděli jsme, že našeho souseda 
zastřelili jen proto, že chtěl chytit psa. Asi si myslel, že sníst psa bude lepší než mít 
hlad. Ale armáda ho zastřelila a pověsili ho na pouliční lampu na Olney Avenue 
s cedulí na prsou, a na té ceduli stálo „drancovník“. Nevím, co chtěl vydrancovat, 
leda snad toho psa, který už byl sám polomrtvý hlady a stejně brzy pošel. 

 
Jednou večer jsme slyšeli to nejhlasitější zadunění, pak další a další, letadla 

nám hvízdala nad hlavami a tatínek mi řekl, že vyhazují do vzduchu mosty. Celý 
druhý den jsme viděli další a další letadla a cítili oheň a kouř, a věděli jsme, že 
skokani jsou blízko. Hořely celé čtvrti. Šla jsem pak do postele, ale vzbudily mě 
zvuky hádky. Náš byt měl jenom čtyři místnosti a hlasy se nesly z jedné do druhé, 
nemohli jste si v ložnici kýchnout, aby to nebylo slyšet do kuchyně a někdo vám 
neřekl pozdrav pánbu. Slyšela jsem, jak maminka křičí a pláče, a tatínek jí říkal, 
nemůžeš, Anito, musíme být silní, takovéhle věci, a pak se tatínek objevil v mém 
pokoji. Nesl svíčku. Ještě nikdy jsem ho neviděla s takovým výrazem ve tváři. 
Vypadal jako duch, jako duch vlastního já. Rychle mě oblékl do zimy a říkal mi, teď 
buď hodná, Ido, a běž se rozloučit s maminkou, a když jsem ho poslechla, maminka 
mě dlouho a pevně držela a plakala tak hrozně, že mě bolí, jenom když si na to 
vzpomenu, i teď, po všech těch letech. Uviděla jsem u dveří malý kufřík a zeptala se, 
my někam jedeme, maminko? Odjíždíme? Ale neodpověděla mi, jen plakala a 
plakala a držela mě jako předtím, až ji tatínek přiměl, aby mě pustila. A pak jsme 
odešli, můj tatínek a já, jen my dva. 

 
Až venku jsem si uvědomila, že je ještě hluboká noc. Bylo chladno a foukal 

vítr. Sníh se snášel z nebe, alespoň jsem si myslela, že je to sníh, ale pak jsme si olízla 
ruku a uvědomila si, že je to popel. Byl cítit kouř, štípal mě v očích a krku. Museli 
jsme jít dlouho, daleko, celý zbytek noci. Po ulicích se pohybovala jen obrněná auta. 



 

 

Některá měla na střeše megafon a z něho se valila slova, říkala lidem, že mají zůstat 
v klidu, nemají rabovat, a něco o evakuaci. Byli tam i lidé v civilu, i když ne moc, ale 
jak jsme šli dál a dál, viděli jsme jich pořád víc, všichni šli stejnou cestou jako my a 
něco nesli, až byli najednou ulice plné. Nikdo neřekl ani slovo. Nevím, jestli jsem si 
tenkrát uvědomila, že jsou to jen Malí, kdo má odjet. 

 
Když jsme došli k nádraží, byla ještě tma. Něco jsem o tom řekla, a tatínek mi 

odpověděl, že jsme vyrazili tak brzo, abychom se vyhnuli frontám, vždycky 
nenáviděl fronty. Jenže to vypadalo, že stejný nápad dostala půlka města. Čekali 
jsme v dlouhém zástupu, ale schylovalo se k něčemu špatnému, bylo to cítit ve 
vzduchu, jako když se blíží bouře. Vzduch praskal a chvěl se. Lidi byli tak vyděšení. 
Ohně uhasínají, přicházejí skokani, tak to všichni říkali. V dálce jsme slyšeli mohutné 
otřesy, jako hrom, a letadla nám přelétala nad hlavami, rychle a nízko. A pokaždé, 
když jste je viděli, luplo vám v uších, a vteřinu poté se ozvala rána a země se vám 
zachvěla pod nohama. Někteří lidí s sebou měli Malé, ale ne všichni. Tatínek mě 
držel pevně za ruku. V plotě byl otvor, kterým vojáci pouštěli lidi dovnitř, a tím jsme 
museli projít. Byl tak úzký a všichni ti lidé natěsnaní okolo, skoro jsem ani nemohla 
dýchat. Někteří vojáci měli psy. Ať se stane, co chce, drž se mě, Ido, řekl mi tatínek. 
Prostě se mě drž. 

 
Dostali jsme se tak blízko, že jsme viděli vlak, dole pod námi. Byli jsme na 

mostě a pod ním se táhly koleje. Snažila jsem se očima obsáhnout celou jeho délku, 
ale nešlo to, tak byl dlouhatánský. Připadalo mi, že se táhne do nekonečna, že má 
snad sto vagónů. Nepodobal se žádnému vlaku, který jsem kdy viděla. Vagóny 
neměly okna a trčely z nich do všech stran dlouhé bodce se sítěmi, jako ptačí křídla. 
Na střeše byli vojáci s velkými zbraněmi v kovových klecích, trochu jako na kanárky. 
Aspoň si myslím, že to byli vojáci, protože měli na sobě lesklé stříbřité obleky, které 
je měly chránit před žárem. 

 
Nepamatuju si, co se stalo s tatínkem. Některé věci si nemůžete pamatovat, 

protože je vaše mysl prostě nedokáže znovu uchopit, po tom, co se stanou a 
odplynou. Vzpomínám si na ženu, která měla klec s kočkou, a voják se jí zeptal, 
madam, co si jako myslíte, že tady s tou kočkou budete dělat, a pak se něco seběhlo, 
hrozně rychle, a voják tu ženu zastřelil. A pak se začaly ozývat další vystřely, lidi se 
začali strkat a tlačit a vřískat, a tatínek a já jsme se v tom zmatku rozdělili. Když jsem 
se natáhla po jeho ruce, už tam nebyla. Dav se pohyboval jako řeka a táhl mě s sebou. 
Byla to hrůza. Lidi ječeli, že vlak není plný, ale stejně ho nechají odjet. Jak si asi umíte 
představit, ztratila jsem svůj kufřík a myslela jsem na to, říkala jsem si, proč jsem ho 
ztratila, a že se na mě tatínek bude zlobit, až to zjistí. Vždycky mi říkal, dávej si pozor 
na svoje věci, Ido, nebuď neopatrná. Pracujeme tvrdě, abychom mohli mít všechny ty 
věci, které máme, tak se k nim podle toho musíme chovat, a tak jsem si začínala 
myslet, že kvůli tomu kufříku budu mít největší malér ve svém životě, když mě 



 

 

někdo srazil na zem a já všude kolem sebe uviděla mrtvé. Jeden z nich byl kluk, 
kterého jsem znala ze školy, Vincent Gum, tak jsme mu vždycky říkali, jménem i 
příjmením, a co byste řekli, ten kluk měl vždycky potíže s tím, že si nedokázal 
vyndat z pusy žvýkačku, pořád všude chodil s ní. Ale teď měl díru uprostřed hrudi a 
ležel tam na zemi na zádech v kaluži krve. Z hrudi mu vybublávala další, jako 
mýdlo, když ho ponoříte do vody. Vzpomínám si, že mi proletělo hlavou, tohle je 
Vincent Gum, a leží tady mrtvý. Tělem mu proletěla kulka a zabila ho. Už se nikdy 
nepohne, nic neřekne, nedá si do pusy žvýkačku, neudělá nic, zůstane ležet na 
tomhle místě s tím zapomnětlivým výrazem ve tváři. 

 
Byla jsem pořád na mostě nad vlakem, a lidi na něj začali skákat. Všichni 

vřískali. Vojáci na ně stříleli, jako by jim někdo řekl, že mají prostě pálit a neohlížet se 
na to, do koho. Podívala jsem se ke kraji a viděla, že se tam těla kupí jako polena na 
zátop, a všude se ozývala střelba a tekla krev, tolik krve, až to vypadalo, jako by 
celému světu prasklo potrubí. 

 
Někdo mě zdvihl. Myslela jsem, že je to můj tatínek, že pro mě konečně přišel, 

ale nebyl to on, jen nějaký muž. Velký tlustý běloch s bradkou. Chytil mě za pásek a 
utíkal se mnou na druhou stranu mostu, kde byla pěšinka mezi keři. Ocitli jsme na 
zdi nad vlaky, ten muž mě přes ni zdvihl a začal spouštět dolů, a já si pomyslela, teď 
mě upustí, a já umřu jako Vincent Gum. Dívala jsem se mu do očí a nikdy na jeho 
pohled nezapomenu. Byl to pohled člověka, který věděl, že už je stejně mrtvý. 
S tímhle pohledem nejste černý ani bílý, starý ani mladý, muž ani žena. Od toho 
všeho se oprostíte. Ječel: Vemte ji někdo, vemte někdo to děvče! A v tom mě někdo 
chytil za nohy, sundal mě dolů, a pak už vím jen to, že jsem byla v tom vlaku a ten se 
začal rozjíždět. A v tom vlaku jsem konečně pochopila, že už nikoho z nich 
neuvidím, maminku ani tatínka ani nikoho, koho jsem do té chvíle znala. 

 
To, co se stalo od té chvíle, si pamatuju spíš jako pocity než jako skutečné věci. 

Vzpomínám si na dětský pláč, na hlad a tmu a horko, pach zpocených těl 
namačkaných na sobě. Zvenčí jsme slyšeli střelbu a pak cítili žár, jak vlak projel 
ohněm, bylo to, jako by hořel celý svět. Stěny vagónů se tak rozpálily, že jste se jich 
nemohli ani dotknout. Některé děti byly sotva čtyřleté, ještě skoro batolata. Jeli 
s námi dva Hlídači, muž a žena. Lidi si mysleli, že Hlídači jsou z armády, ale nebyli, 
byli z FEMA, Federální bezpečnostní krizové agentury. Pamatuju si to, protože měli 
ta písmena vyšitá na zádech bund. Můj tatínek znal v New Orleansu, kde vyrůstal a 
žil, ještě než šel do armády, pár lidí z FEMA, a neměl je moc rád. Nepamatuju se, co 
se stalo s tou ženou, ale muž byl zakladatel První rodiny, Chou. Vzal si jinou 
Hlídačku, a když zemřela, měl ještě dvě ženy. Jedna z těch manželek byla Mazie 
Chou, babička Starých Chouvých. 

 



 

 

Stalo se to, že vlak nezastavoval. Kvůli ničemu. Čas od času jsme slyšeli 
velkou ránu a náš vagón se otřásl jako list ve větru, ale pořád jsme jeli. Žena jednou 
vystoupila z vagónu, a když se vrátila, některé děti ji pomáhaly nastoupit, plakala. 
Řekla muži, že ostatní vagóny za naším jsou pryč. Vlak byl postavený tak, že když se 
do vagonu dostali skokani, vagon se mohl odstavit, a to byly ty rány, které jsme 
slyšeli, jak jeden vagon za druhým odpadaly. Nechtěla jsem myslet na ty vagony a 
děti, co v nich byly. Ani teď nechci, a tak už o tom nebudu nic psát. 

 
Budete chtít vědět, kam jsme dojeli, a z toho si něco vybavuju, protože tam 

jsem našla svého bratrance Terrence. Nevěděla jsem, že je taky ve vlaku, byl v jiném 
vagónu. A měl štěstí, nebyl v těch vzadu, protože když jsme dorazili na místo, byly 
vagony už jen tři, a dva skoro prázdné. Hlídači nám řekli, že jsme v Kalifornii. Nebyl 
to už jeden ze států jako dřív, ale jiná země. Na nádraží nás čekaly autobusy, aby nás 
odvezly do bezpečí hor. Vlak pomalu zastavil a všichni měli strach, ale taky byli 
vzrušení, po všech těch dnech a dnech uvnitř. A pak se otevřely dveře a dovnitř 
zasvítilo tak jasné světlo, že jsme si všichni přitiskli ruce na oči. Některé děti plakaly, 
protože si myslely, že to jsou skokani, ale někdo povídal, neblázněte, to nejsou 
skokani, a když jsem otevřela oči, ulevilo se mi, že přede mnou stojí voják. Byli jsme 
někde v poušti. Pomohli nám vystoupit, a venku byli další vojáci, spousta vojáků, a 
řada autobusů zaparkovaných v písku, a vrtulníky, které nám visely nad hlavami, 
vířily prach a dělaly randál. Dali nám napít studené vody. Ještě nikdy v životě mi nic 
nechutnalo jako ta obyčejná, chladná voda. Světlo mě pořád píchalo do očí, že koukat 
se kolem mě bolelo, ale pak jsem uviděla Terrence. Stál v písku jako my všichni, držel 
si kufřík a špinavý polštář. Ještě nikdy v životě jsem jiného chlapce tak neobjímala, 
drželi jsme se a smáli se a brečeli a říkali si, podívej se na sebe. Nebyl to ani bratranec 
z prvního kolene, jak si vzpomínám, ale jeho otec byl synovec mého tatínka, Carleton 
Jaxon. Strýček Carleton byl svářeč v docích a Terrence mi později řekl, že jeho tatínek 
byl jedním z těch mužů, kteří postavili náš vlak. Den před evakuací vzal strýček 
Terrence na nádraží a posadil ho do lokomotivy, hned vedle strojvůdce a řekl mu, 
tady budeš sedět, Terrenci, a uděláš, co ti pan strojvůdce řekne, jasné? A tak se 
Terrence dostal tam, co já. Byl jen o tři roky starší, ale připadalo mi to jako mnohem 
víc, a tak jsem mu navrhla: Postaráš se o mě, Terrenci? Prosím, že to uděláš? A on se 
zamyslel a přikývl, že ano, a taky to dělal až do chvíle, kdy zemřel. Byl to první 
Jaxon, který byl Hlavou Domácnosti, tak jako všichni Jaxonové po něm. 

 
Naložili nás do autobusů. Když tu teď byl Terrence, všechno mi připadalo 

jiné. Půjčil mi svůj polštář a já jsem usnula s hlavou opřenou o něj. Takže nemůžu 
říct, jak dlouho jsme byli v autobusech, ale nemyslím, že to bylo víc než den. A než 
jsem se vzpamatovala, najednou mi Terrence řekl, Ido, vzbuď se, jsme tady, musíš se 
probudit, a já ucítila, že vzduch voní úplně jinak. Objevili se další vojáci, a já poprvé 
uviděla ty stěny, a světla nad námi, která visela na vysokých tyčích, i když byl den, 
takže nesvítila. Vzduch byl čerstvý a svěží a chladný, takže jsme se všichni začali 



 

 

třást a podupávali nohama. Všude byli vojáci a obrněná vozidla FEMA a nejrůznější 
věci, jídlo a zbraně a toaletní papír a oblečení, a pak taky ohrady se zvířaty, ovce a 
husy a koně a kuřata, dokonce i pár psů. Hlídači nás srovnali do fronty, zapsali si 
naše jména, dali nám čisté šaty a odvedli nás do Útočiště. Místnost, do které nás 
zavedli, byla ta, kterou každý zná, ta, ve které spí všichni Malí až do dnešního dne. 
Zabrala jsem si lehátko vedle Terrence a ptala se ho na všechno, co mě trápilo: Co je 
tohle za místo, Terrenci? To ti tatínek musel povědět, když stavěl ten vlak. A 
Terrence byl chvíli zticha a pak řekl: To je místo, kde teď budeme žít. Ty světla a zdi 
nás budou chránit. Chránit před skokany a před vším, dokud neskončí válka. Je to 
jako v příběhu o Noemovi, a tohle je naše archa. Zeptala jsem se ho, jak to myslí a co 
je to archa a jestli ještě někdy uvidím tatínka a maminku, a Terrence odpověděl, to já 
nevím, Ido. Ale postarám se o tebe, jak jsem ti slíbil. Na posteli vedle mě seděla 
holčička, která jen plakala a plakala. Terrence k ní došel a zeptal se, jak se jmenuje. 
Jestli chceš, postarám se i o tebe. To ji přimělo přestat plakat. Byla krásná, to člověk 
jasně viděl, i když byla ušmudlaná a ubrečená. Měla ten nejsladší obličejík a vlasy tak 
lehounké a hebké jako vlásky panenky. Přikývla na jeho návrh a tiše řekla, ano, 
prosím, udělej to, a kdybys mohl, můžeš se postarat i o mého bratříčka? A víte co? Ta 
holčička byla Lucy Fischerová, která se stala mou nejlepší přítelkyní a dívkou, se 
kterou se Terrence později oženil. Její bratříček byl Rex, maličký hošík, stejný hezký 
jako ona, ale tím chlapeckým půvabem, a nejspíš už víte, že od těch dob jsou 
Fischerové a Jaxonové tak či onak pořád propojení. 

 
Nikdo mi neřekl, že je mým úkolem pamatovat si tyhle věci. Ale připadalo mi, 

že když si je nebudu pamatovat já, upadnou prostě v zapomnění. Nejenom to, jací 
jsme byli, ale i starý svět z doby Předtím. Nakupování rukavic a šátku před 
Vánocemi nebo procházky s tatínkem na roh pro zmrzlinu, nebo to, jak jsem v létě 
seděla večer v otevřeném okně a dívala se, jak vycházejí hvězdy. Teď už jsou všichni 
mrtví, ti První. Někteří jsou mrtví už tak dlouho nebo byli nakažení tak dávno, že si 
nikdo nepamatuje ani jejich jména. Když si vzpomínám na ty dny, necítím smutek. 
Trochu stesku, ano, po lidech, kteří odešli brzy, po Terrencovi, který byl nakažen 
v sedmadvaceti letech, po Lucy, která zemřela při porodu, krátce potom, po Mazii 
Chouvé, která žila déle, ale už asi ani nevzpomínám, na co zemřela. Slepé střevo, 
myslím. Nebo možná rakovina. Nejhorší je myslet na ty, kteří to vzdali, a během těch 
let jich byli spousty. Ze smutku, ze strachu nebo prostě proto, že nedokázali unést 
tíhu svého života už ani chvíli. To jsou ti, o kterých se mi zdá. Jako by opustili svět 
předtím, než dokončili svůj úkol, a nepoznali, že už tu nejsou. Ale asi to patří k stáří, 
cítit se takhle – částečně na tomto světě a částečně na druhém, mít v mysli všechno 
pomíchané. Už tu nezůstal nikdo, kdo by si pamatoval moje jméno. Lidé mi říkají 
Teta, asi proto, že jsem nikdy neměla vlastní děti, a myslím, že mi to úplně vyhovuje. 
Někdy se mi zdá, že mám v sobě tolik lidí najednou, že nejsem nikdy sama. A až 
půjdu, odvedu je všechny s sebou. 
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Hlídači nám řekli, že se armáda vrátí a s nimi přijedou další děti a další 
dospělí, ale to se nikdy nestalo. Autobusy a nákladní auta odjely, a když se setmělo, 
zavřely se brány a rozsvítila se světla, tak pronikavá a jasná, že zakryla hvězdy. To 
byl pohled. Terrence a já jsme vyšli ven, abychom se na to podívali, oba jsme se 
chvěli zimou, a já v tu chvíli věděla, že je to tak jak říkal. Tady teď budeme žít. Byli 
jsme tam, společně, První noc, když se rozsvítila světla a zhasly hvězdy. A celá ta léta 
po tom, všechny ty dlouhé, dlouhé roky, jsem ty hvězdy už nikdy nespatřila, ani 
jednou. 

 
 
 


