Osudové setkání
Bylo sychravé podzimní odpoledne. Roztančené listí padalo ze stromů a překrývalo
jako kouzelná kresba louky a pole. Po rozbité úzké cestě, která začínala postupně mizet v
přicházející mlze, jel automobil. Řidič byl po celodenní jízdě unaven a nyní také trochu
rozmrzelý. Spěchal, ale nevlídné počasí a nedobrý stav silnice mu velkou rychlost
nedovolovaly.
Za poslední roky navštívil zdejší kraj několikrát, ale po této silnici ještě nikdy nejel.
„Snad jsem nezabloudil,“ uvažoval a sledoval podivuhodné střídání barev a odstínů
soumraku, které mu také na klidu nepřidalo. Po chvíli se rozestoupily stromy a on
spatřil vesnici, ze které k němu doléhaly hlasy lidí, a do dálky žhnula podivná zář.
„Že by tam hořelo?“ napadlo ho a přidal plyn. Čím více se ale blížil, tím mu bylo
jasnější, že se nejedná o požár, nýbrž o malá mihotající světla. Když projížděl kolem prvních
domů, hluk a křik sílily. Vtom se na okamžik mlha roztrhla a před ním se objevila náves.
Vypadala ještě více ponurá, než by se mohlo na první pohled zdát. Jindy patrně opuštěné
prostranství této zapadlé vísky bylo nyní plné lidí, kteří se netvářili zrovna přívětivě. Ve
vzduchu bylo cosi zvláštního. Plameny svíček se komíhaly a jejich světlo se odráželo
v okenních sklech.
„Zajímavé uvítání,“ řekl si pro sebe a několik minut pozoroval dění spíše s podivem než
s bázní. Otevřel okno a zkoušel pochopit podivné chování lidí. Začal rozeznávat jednotlivá
slova. Někdo mluvil hlučně, jiný potichu. Muži i ženy s vidlemi, klacky či tyčemi a různě
velkými kříži v rukou. Překvapivě také cítil nezvykle silnou vůni česneku.
V přízemním domku, který měl hned po pravici, se otevřely dveře. Vyběhla z nich
třesoucí se žena. Měla v sobě úzkost, tělo napjaté. Nohy se jí bořily do bahnité země.
„Upírka!“
„Čarodějnice!“
„Zabijte ji!“
„Na hranici s ní!“
Takové a podobné výkřiky se rozléhaly a nenechávaly nikoho na pochybách, že jsou
míněny vážně. Zastavil tedy vůz těsně před zfanatizovaným davem a vystoupil. Lidé se však
na něj ani nepodívali.
„Báchorky, legendy, pověry, zázraky, padající hvězdy, čtyřlístky v trávě, zlaté rybky,…“
chtěl zpočátku zažertovat, ale čím více poslouchal, tak se mu to přestávalo líbit. Cítil podivné
mrazení až do morku kosti. „Všimli si vůbec, že někdo přijel?“ ptal se sám sebe.

„Co se tu děje? Co se tady stalo? Kdo je ta žena?“ zvolal ostře do zfanatizovaného davu.
„Je to upírka. Vysává z lidí krev a život. Od té doby, co přišla do vesnice, zemřelo
několik lidí záhadnou smrtí,“ dostalo se mu odpovědi.
„Vy jste ji přistihli?“ zařval sice důrazně, ale bylo mu jasné, že pověrčivost místních
bude muset brát vážně. Úžas, jenž se mu objevil v očích při slově „upírka“, se snažil proměnit
v tvrdý pohled.
„Upírka? To jsou jen báchorky a pověry, přece té ženě nechcete ublížit? Copak se svět
zbláznil? Žijeme v 21. století!“ vykřikl zděšeně a slova se mísila s podivným bušením jeho
srdce. Na chvíli zauvažoval, zda se nemůže jednat o něco, co nelze vysvětlit z pohledu našeho
světa, protože se odehrává někde jinde, kde platí jiná pravidla. Ale z úvah ho vytrhl fanatický
výkřik další znepokojené ženy: „Žádné pohádky ani pověry! Probodneme ji srdce kůlem a
usekneme hlavu, aby již nemohla nikomu uškodit!“
„Celá vesnice má strach vyjít po setmění ven. Všichni se bojíme hanebností a
ukrutností, které páchá,“ dodal jiný rozčilený člověk, ukazujíc na ženu v černém. Stál blízko,
a tak bylo dobře vidět jeho přísný výraz. Mezi obočím se mu objevila výrazná vráska jako
vyrytá nožem.
„Je to čarodějnice, která do vesnice přinesla bezbřehou hrůzu!“ ozvalo se odněkud
z davu. „Od té doby, co sem tato žena zavítala, jsou myšlenky lidí chmurné, trpké, ba přímo
bolestné. Dějí se tady okolnosti více než prapodivné.“
Pozoroval zvláštní a podivné seskupení rozhořčených lidí, jejichž chování se nedalo
předvídat. Před tímto rozhněvaným davem, který měl oči vyplněné šílenstvím, stála ta žena a
také on. Všiml si, že se další lidé dívají z okolních domů, schováni za záclonami. Nebylo však
poznat, zda někdo pozoruje ženu se soucitem. Ale vypadalo to, že jí asi nikdo nepomůže.
Stočil svůj pohled na vyděšenou černovlasou ženu, krčící se před davem. Měla na sobě
jednoduché černé lněné šaty, nyní však trochu potrhané. Šrámy a špína v její tváři, ve které se
zračily strach i zoufalství, naznačovaly, že si již několik vesničanů na ní svůj vztek vybilo.
Prameny rozpuštěných vlasů jí vlály chvilku nazad, aby se hned přehrnuly přes obličej a
skryly tak na okamžik plamen její tváře.
Na návsi, v jejímž středu připravovali hranici, sílil ruch, hluk, lomoz, nebylo slyšet
slova. Vřískání, štěbetání, možná také chechot. Minuty plynuly a on se cítil stále nejistější.
Měl v sobě napětí i strašný zmatek.
„Co teď,“ zvažoval. Ze všeho, co tady doposud slyšel a viděl, bylo zcela zřejmé, že to ti
lidé myslí opravdu vážně. Jestli něco rychle neudělá, stane se tady, přímo před jeho zrakem

nehezká věc. Krutá a bezdůvodná vražda. V hlavě mu to pracovalo jako nikdy před tím.
Podíval se na ženu a tušil, jaké hrůzy jí připravila nenávist a zlost obyvatel vesnice.
Uplynulo několik minut, možná i delší doba, jeho představa o čase byla nyní dost
nejasná, a on si uvědomil, že je tu sám, sám proti houfu lidí, kterým v žilách vře krev. Při tom
pomyšlení mu jeho vnitřnosti sevřel strach. I přesto vstoupil rázně do davu a natáhl ruku, ještě
kousek, ještě... až se jejich prsty zahákly. Přitáhl ženu k sobě a posadil ji do auta. Rozhlížel se
a pozoroval bedlivě lidi, kteří překvapením docela ztichli. Na chvíli se rozhostilo hrobové
ticho, rušené jen občasným bolestným a úpěnlivým zakvílením podzimního větru. Nikdo se
ani nepohnul. Zraky všech přítomných byly upřeny jediným směrem. Lidé jako by ztuhli. Šok
z toho, co udělal, zapůsobil.
Sedl si za volant a pocítil tajemný mrazivý dech, jenž ho ovanul. Na chvíli znejistěl.
V duši se mu objevila myšlenka, zda se přece jenom nestal obětí nějakého klamu či žertu.
„Ne!“ ujistil se důrazně. Bylo mu jasné, že klid místních lidí nebude mít dlouhého
trvání.
„Zabijte je oba!“ ozval se nějaký hlas z davu. Další se přidali. Situace začínala být
dramatická. Úlek opadl a vesničané se k nim rozběhli.
„Co když někdo bude tak rychlý, že stačí otevřít dveře a vytáhne nás ven?“ problesklo
mu hlavou. Prudce sešlápl pedál plynu až na podlahu. Auto se rychle rozjelo a opustilo náves
nejkratším směrem. Úzkou cestou směřovalo ven z vesnice, pryč z toho nebezpečného místa.
Ve zpětném zrcátku viděl a za chvíli také slyšel, jak lidé házejí na automobil kameny i větve.
Zavřel okno, aby dovnitř nedoléhal křik pronásledovatelů. Rozhostilo se ticho.
Brzy na něho začala padat únava, ale netroufl si zastavit. Chtěl být co nejdále od té
podivné vesnice. Před ním se otevřel svět v podobě ponuré podzimní přírody. Studená
podvečerní prázdnota, pološero, které proráželo světlo reflektorů. Dlouhé a temné strouhy
okolo cesty a snad nekonečné kilometry polí a luk. V dáli kopce i údolí. Přes den zcela jistě
krásná podívaná. Nyní si to kouzlo nějak nemohl vychutnat. Naopak v krajině vnímal cosi
omezujícího, snad i hrozivého.
Konverzace byla v autě zpočátku docela všední. Rozmlouval on, žena mlčela. Po chvíli
také ztichl a čekal, zda se rozpovídá. Nestalo se tak. Ani se nedivil. Na obličeji se jí nic
nepohnulo. Oční víčka, řasy, nos, rty i brada, vše zůstávalo stejné, jako když se rozjeli.
Vypadala dost vyčerpaně, ale z jejího pohledu vyzařovala zvláštní síla. Měla v sobě cosi
nepřístupného. Kdyby tak dovedl číst myšlenky, aby ji mohl dostat z její černé nálady.

„Nemluví, patrně protože se třese,“ usoudil. „Nebo je stále prochladlá ze studeného
venkovského vzduchu či v ní zůstává strach z prožitých událostí? Je přeci zcela normální cítit
v takové situaci jisté obavy či dokonce úzkost.“
Když však bylo ticho příliš dlouhé, zeptal se na to, co ho celou dobu svrbělo na jazyku.
„Co jste vlastně dělala v této vesnici a proč si místní lidé mysleli, že jste upírka? Zažil jsem
už v životě hodně, ale něco takového mě šokovalo.“
Žena se na něj podívala, jako by se rozhodovala, jestli mu má odpovědět, nebo ne.
Místo slov však nastalo opět hrobové ticho.
„Jak se jmenujete?“ zkoušel znovu začít rozhovor. Zachytil sice její pohled a cítil vůni
jejího dechu, ale ani tentokrát se toho moc nedozvěděl.
„Nebudu naléhat, uvidíme“ řekl si pro sebe a nahlas dodal, snad přesvědčivě: „Odvezu
vás daleko a na tento nepříjemný zážitek si brzy ani nevzpomenete.“
Vítr rozháněl podzimní mlhu. Drobné mrholení vystřídaly brzy první velké kapky
dopadající hlučně na přední sklo. Na řízení se nemohl moc soustředit. Nebylo to však jenom
tím počasím. Neustále se mu vracely myšlenky na nedávné okamžiky. Dlouhá noční jízda by
asi dnes nebyla moc příjemná. Proto uvítal, že přijeli do města. Zastavil na náměstí před
hotelem. Kraj už byl ponořen do chladné nevlídné tmy.
„Počkejte prosím tady. Já se podívám, jestli tam můžeme přenocovat.“ Žena lehce kývla
hlavou a zůstala mlčky sedět ve voze. Šel rychle k budově a vstoupil do dveří. V hotelu
neměli zdaleka plno, jak ostatně předpokládal. Dva jednolůžkové pokoje se našly bez
problémů.
Seděl na posteli. Byl unavený. Chtěl si lehnout, ale patrně by měl problém usnout.
Hlavu měl plnou myšlenek. Stále dokola si přemítal, co se mohlo dneska stát. Čeho všeho
mohl být svědkem. „Kdo něco takového nezažije, těžko si to může představit,“ opakoval si
pro sebe a pořád se mu vracela ta slova: „Upírka, čarodějka.“
Otevřel barová dvířka, sáhl pro láhev a skleničku. Napoleonku z tenkého křišťálového
skla naplnil pouze na dno, aby se nazlátlý koňak snadněji ohřál v jeho rukou a vydechl své
nenapodobitelné aróma. Ochutnával lahodně destilované hrozny vinné révy a prohlížel si
stěny útulného pokoje. Světlo lampičky se po nich rozlévalo. Měkké a teplé barvy dýchaly
klidem i pohodlím.
Znenadání se ozvalo jemné zaťukání a otevřely se dveře. Stála v nich ona a příjemně se
usmívala. Už vůbec ne chladně. Tmavé vlasy měly upravené do vzdušného volného účesu. A
taky se netřásla. Lidské tělo se dovede rychle změnit. Na sobě měla pouze osušku.

„Po tom, co jste dneska všechno prožila, vypadáte ohromně,“ řekl rychle, aby nedal
najevo, jak ho situace překvapila.
„Jolana,“ pronesla žena tiše. „Jolana, jméno mé.“
Sedla si k němu na širokou ustlanou postel a začala povídat. Její oči plály zvláštním
leskem. Nic takového opravdu nečekal. „Dnes bude krásný večer. Určitě prožiji věci, o
kterých se mi ještě před několika okamžiky ani nezdálo,“ proběhlo mu hlavou.
Pozoroval její světlou pleť, která vynikla zvláště v kontrastu s dlouhými, havranově
černými vlasy. Chtěl se na něco zeptat, ale jako by mu jazyk v její přítomnosti ztuhl. V hlavě
mu stále znělo její jméno. V pokoji bylo ticho. Venku přestalo pršet. Oblaka se odmlčela.
Nastala lunojasná podzimní noc. Do pokoje vstoupil oknem lehkou mlhou zastřený měsíc. V
jeho svitu se mu Jolana zdála ještě bledší než před chvílí.
„Děkuji,“ zašeptala a její hřejivé paže ho objaly.
„Nemáte zač. Rád jsem vám pomohl.“ Byla to pravda. Hluboko ve svém nitru měl
dobrý pocit z toho, co udělal.
„Myslím, že si zasloužíte odměnu za to, že jste mě zachránil,“ řekla a její oči plné
tajemné smyslnosti se na něho podívaly docela zblízka.
„Ano?“ vydechl zasněně a srdce mu začalo prudce bušit.
„Ano,“ opakovala po něm a v jejím hlase zazněl stejný náznak tajnůstkářství, který jí
vyhlížel z očí. Naklonila se blíž a zvedla jeho ruku ke svým rtům.
Cítil, jak jsou podivně horké a suché. Seděl bezmocně a nedokázal spustit pohled z její
tváře. Připadalo mu, že se vytrácí, vplývá do ní a brzy z něj nic nezbude. Přivřel oči a čekal,
co bude dál.
Místo očekávané rozkoše však ucítil krátkou, ale prudkou bolest na krku. Krvavě rudé
rty a dvojice prodlužujících se ostrých špičáků.
„Proč?“ vydral se mu z prsou lehký sten, zatímco ona si užívala krásný a lahodný pocit.
Světlo jeho ztuhlé a zsinalé tváře pomalu vyhasínalo. Kapky krve mu stékaly po kůži. Začal
se propadat do opojné bezesné tmy, do tajemné a věčné říše upíří.

