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Jiøí Pavlovský (*1968)
Nakladatel, vydavatel, distributor, redaktor comics èasopisu CREW,
osobitý recenzent èasopisù Ikarie, XB-1, Pevnost a dalších, jeden ze
zakládajících èlenù skupiny Rigor Mortis.
Napsal na dvì desítky povídek, nìkteré s Markem Dobešem nebo se
Štìpánem Kopøivou, a takøka kadá vzbudila ohlas. Vyšly v antologiích
Andìl posledního soudu, Orbitální šerloci, Je dobré být mrtvý, Mlok,
Rigor Mortis, Prokleté knihovny, Klášter slasti a dalších. Je autorem
úvodních knih cyklu Kladivo na èarodìje, ve kterých nastavil
charakterové a dìjové mantinely pro další pokraèovatele.
Sedm z prací, na kterých se podílel, získalo nominaci ASFFH, a jeho
povídka Eskorta zvítìzila v roce 2009 v kategorii Pùvodní povídka.
Marek Dobeš (*1971)
Reisér, autor a spoluautor tøí knih, nìkolika povídek (vdy za
spoluautorství Jiøího Pavlovského) a scénáøù, umìlecký øeditel agentury
Alfedus.
V roce 1999 natoèil krátký film Byl jsem mladistvým intelektuálem,
v roce 2004 celoveèerní snímek Choking hazard, ve kterém dal role i
øadì fanouškù SF/F. Podle jeho námìtu se pøipravuje celoveèerní film
o Janu ikovi.
Vydal knihy Choking hazard (2004), Vánoèní pøíbìh (2013) a pøispìl
do sborníku Je dobré být mrtvý (2000) se stejnojmennou povídkou,
která získala nominaci ASSFH za rok 2000.
Jiøí Pavlovský & Marek
Dobeš: Je dobré být
mrtvý
Povídka vyšla v Ikarii
4/1999 a ve
stejnojmenné knize
v roce 2000 (Klub Julese
Vernea).
V roce 2000 byla
nominována na Cenu
Akademie SFFH.
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Je dobré být mrtvý
Jiøí Pavlovský & Marek Dobeš
Jmenuji se Frank Blomquist a jsem soukromý detektiv. Doufám, e to
nezní neskromnì, ale jsem skvìlý soukromý detektiv. Obvykle nosím
dlouhý baloòák, klobouk lehce staený do èela a boty s gumovou podrákou. Mám pistoli, kanceláø, telefon, sadu vizitek a dokonce i vlastní
sekretáøku. A abych nezapomnìl – jsem mrtvej.
Zrovna jsem pøemýšlel nad nespravedlností osudu, kdy se dveøe od
lednièky doširoka otevøely a mùj stísnìný pokoj se automaticky rozsvítil. To mì teda dokáe naštvat. Proè ten krám nesvítí, kdy je zavøeno?
Mohl bych si alespoò èíst kníku. V tom prostoru, co jsem mìl k dispozici, asi jen sbírku vtipù, ale lepší ne nic.
„Franku, pøestaò se flákat. Máme zákazníka.“
Moje úasná sekretáøka Penny si promnula palec s ukazováèkem. Tenhle tajný kód mi mìl napovìdìt, e zákazník má víc penìz ne já èervù
v tìle. Vysoukal jsem se z lednièky a protáhl ztuhlé údy. Kosti nesouhlasnì zapraskaly. Cítil jsem se jak neurvale sloený vystøelovací deštník.
Tohle jsem nemohl dlouho vydret. „Kdy øíkali, e nám opraví mrazicí box?“
„Hned jak jim zaplatíme tu pøedchozí opravu.“
„U se tìším, a bude leden. Ustelu si na balkónì.“
Penny jen pokrèila pùvabnými ramínky a odvlnila se smìrem k pøijímacímu pokoji. Její šaty byly tak tìsné, e to vypadalo, e si je nechala
na tìlo nastøíkat, a tak krátké, jako by v polovinì práce došla barva.
Podíval jsem se na obrazovku kontrolního monitoru. Zákazník se posadil do køesla, které mu Penny pøisunula, ani se na ni nepodíval a dal si
hlavu do dlaní. Buï musel být hodnì nešastnej, nebo hodnì teplej. Vypadal na oboje.
Ještì jsem se podíval do zrcadla, jestli mi pøes noc nìco neodpadlo,
zkontroloval konzistenci svojí levaèky, která u zaèínala pøipomínat
špatnì sloený puzzle, opatrnì si pøihladil vlasy (od té doby, co mi došla
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pomáda s rychleschnoucím lepidlem, obzvláš opatrnì) a sebevìdomì
vstoupil do místnosti.
„Jste na správné adrese,“ oznámil jsem hned ve dveøích sebejistým tónem, který by mi závidìl i Groucho Marx. „Pokud vám nepomùeme
my, tak pak u nikdo.“ Obešel jsem místnost tak, abych nepošlapal koberec, který kadému hned napoví, jak úspìšná a prosperující jsme firma,
a který se nesmí ošoupat, protoe na nový bych u nemìl. Posadil jsem
se do køesla. Mohl jsem si ušetøit práci s odhadováním tohohle kunèofta. Znal jsem ho. Byl to tuèný svazek dolarových bankovek a slyšel na
jméno Seldan.
„Jde o enu, co?“ tipl jsem.
Bylo to pùl na pùl, ale vyšlo to. Mu nešastnì kývl hlavou a poslal
mi po stole fotografii. Byla na ní do pùl pasu vyfocená krásná blondýna
s výstøihem hloubky Velkého kaòonu a oèima, ve kterých by se utopil
i Jean-Jacques Cousteau. Kdyby byl vidìt i spodek, urèitì bych si s metaforami vystaèil na román, ale fotograf byl ignorant. Moudøe jsem své pocity shrnul do jednoho slova: „Kus.“
Vypadalo to, e se rozbreèí. „Mìli jsme se vzít. Ona… byla tak èistá… tak nezkaená… ani se mnou nechtìla nic mít, a po svatbì, øíkala… A teï…“
Podíval jsem se znovu na dívku z fotky a udìlal si malou inventuru
slov, která mì pøi tom pohledu napadala. „Èistá“ a „nezkaená“ mezi
nimi nebyla. „A teï co?“
„A teï mi ji unesli.“ Z kapsy vylovil sloený lístek, ze kterého u na
dálku køièela z novin vystøíhaná písmena. Obsah byl jasný. Buï tvrdì zacvaká únoscùm, nebo jeho snoubenku…
„Nechají na sluníèku?“ zeptal jsem se pøekvapenì.
Sklopil pohled k zemi. „Proto jsem šel za vámi. Myslel jsem, e vy
pro to budete mít pochopení, kdy jste taky… taky…“
Jeho snoubenka byla mrtvá.
Penny za jeho zády zkroutila zhnusenì oblièej. Nedivím se jí, byla
ivá, a milovat se s nìkým, jeho tìlo na omak pøipomíná bøicho leklé
ryby, není to, po èem by normální a k tomu ivý èlovìk šílel. Tak mi to øíkaly alespoò holky, kdy mì prokoukly a posílaly k èertu. Jedna z nich
mi to dokonce v nestøeený chvíli vyryla pilníèkem na nehty do zad.
Vytáhl jsem z šuplíku smlouvu na únosy, ve které se zavazuji vrátit
hledanou osobu kompletní a neporušenou – v tom stavu, v jakém zmizela – jinak mi klesne honoráø, a zákazník se zavazuje pokrýt všechny výdaje na pátrání, vèetnì náhradních dílù do auta a vnitøností do mì.
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„Zálohu pøedem,“ øekl jsem.
Kývl.
Pokud chcete v tomhle mìstì nìco zjistit, musíte mít svého informátora. Ten mùj se jmenoval Umberto a byl to štamgast v McLuhanovì krematoriu, jednom z nejhorších pajzlù ve mìstì. Nìkdy jsem pøemýšlel
o tom, jak shání informace, kdy se nevzdálí víc ne pùl metru od pípy
s formaldehydem, ale jeho hlášky byly spolehlivé. Koneckoncù, všechny
cesty vedou do márnice.
„Spuste slavnostní fanfáry – soukromé oèko pøichází!“ pøivítal mì
Umberto, hned jak za mnou zaklaply dveøe. Poèkal jsem, a si mé oèi
zvyknou na mix tmy a kouøe, a teprve pak jsem sešel po trpitelsky vrzajícím døevìném schodišti k malému stolku v koutì. Pøisedl jsem k Umbertovi.
„Potøeboval bych informaci,“ šokoval jsem ho, hned jak jsem si poruèil pùllitr formaldehydu.
„Si dìláš srandu, ne? Si myslíš, e ti nìco øeknu grátis? Seš padlej na
hlavu! Dluíš mi eštì vod poslednì!“ zaskøehotal Umberto a pøes své øídké zuby mì ovanul hutným dechem z vazkého nápoje.
Chvíli jsem bojoval s pokušením plivnout mu do pití, ale pak jsem se
rozhodl nevylepšovat chu jeho drinku a jen jsem vytáhnul jednu bankovku a efektnì jí zašustil. „Co si myslíš, e je tohle?“
„Kdybys to nedrel ty, tak bych øek, e prachy.“
„Bingo.“
Èíšník, co u to mìl taky za sebou, se ke mnì pøišoural typickou kolébavou chùzí a pustil pùllitr na stùl, jako by bombardoval Dráïany. Podíval jsem se na penìenku, nechal se zalít vlídným svitem bankovek
a poruèil si specialitu.
„Kurva, ty musíš bejt v balíku,“ zajiskøila Umbertovi ádostivì oèka.
„Tak se ptej.“
Nedokázal jsem mu nic odmítnout. Vytasil jsem se s fotkou, a zatímco mu sliny skapávaly na zjizvený stùl, seznamoval jsem ho i se slovní legendou. Pak jsem ho nechal chvíli hledat v pamìové kartotéce. Zatím
jsem vypil pùllitr, to, co se lesklo na dnì, jsem vytøel ubrouskem a zaèal
si tím natírat levaèku. Vypadala špatnì, èerné mrtvolné skvrny ji zabydlovaly s pozvolnou jistotou Otcù poutníkù a cit u jsem mìl jenom v ukazováku a v malíèku. S tím udìlám tak maximálnì paroháèe. Prachy fakt
bodnou.
Èíšník vyhrál další kolo boje s rozkladem a šinul se ke mnì. Tentokrát s lidskou hlavou na tácu.
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„Ješššštì èevssstváá.“ Podal mi informaci zmrzaèenou jak po stránce
formy, tak obsahu.
Všichni mrtví v baru se na mì se závistí podívali. Zamával jsem jim
lièkou a odklopil vršek lebky. Mlasklo to a rozprostøel se mi nádherný
pohled na šedou mozkovou hmotu. Moje chuové buòky spustily oslavné ódy.
Pak hlava otevøela oèi a øekla: „Kde to sem?“
Tolik o èerstvosti. Válel se jim ve špajzu tak dlouho, e staèil znovu
oít.
„V hospodì,“ odpovìdìl jsem zdvoøile.
„Co tady dìlám?“
„Hlavní chod mé veèeøe.“
„Coo? Já–“
„To sis mìl rozmyslet døív, nes napsal do závìti, e svý tìlo prodáváš. Jak jsi myslel, e se to dìlá?“
„Já sem… mrtvej?“
Sebral jsem ze stolu nádobku s pepøem. „Ještì ne docela, kámo. Ještì
ne docela.“
Pustil jsem se do jídla. Bylo skvìlé. Zajímalo mì, kolik mozku mu
dokáu sníst, ne pøestane øvát a definitivnì zkape, a jestli pøedtím bude
mluvit jako HAL v 2001. Šlo to pomìrnì rychle. Nìkdy po pátém soustu pøešel z chroptìní na slintání a po devátém definitivnì exnul.
„Slyšel jsem, e ji odváeli Baxterovi hoši,“ pøerušil Umberto zvuky,
který vycházely z toho hlavouna na mém talíøi.
„Jsi si jistý, e ses nepøeslech?“ Trochu jsem znejistìl, o Baxterovi se
øíkalo, e je nebezpeèný saïour.
„Seš si jistej, e nejseš podìlanej?“ napodobil Umberto posmìšnì
mùj hlas.
„Jsi mùj práskaè, nebo mùj psycholog?“
„Za co platíš víc?“
Ten chlap byl legraèní jako nádor na plicích. Vyškrabal jsem zbytky
mozku z lebky, utøel jsem si rty do ubrousku a ostentativnì vytáhl
penìenku. Poèkal jsem, a pøijde vrchní, poloil na stùl padesátku,
øekl: „To je pro vás oba, nìjak se o to šábnìte,“ a vypadl. Nemám rád pohled na krev. Mám plný zuby svý vlastní.
S pøíjemnì naplnìným aludkem jsem se vydal pøímo za Baxterem.
Byl bych u nìj mnohem døív, kdybych nemusel zajít do ghetta pro chudý
ivý a chvilku smlouvat se starou Rumunkou, co se tam u pár dní snaí
dojmout kolemjdoucí svým nedonošencem. Ale mìl jsem ráno štìstí na
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klienta, tak proè se o nìj nepodìlit – dal jsem jí tolik, e by z toho mohla
spokojenì ít do smrti (ale pak u zase za svý), a pøidal do kroku, abych
se dostal k cíli ještì dneska. Cítil jsem chvìní v aludku. Buï to byl pøíznak, e pùjde o nebezpeènou hru, anebo mému mozkovému obìdu koneènì došlo, e je po nìm.
Baxter byl šéfem ochranky hlídající pøístavní skladištì. U je to ale
dávno, co tu naposledy kotvila nìjaká loï a kdy se vzduchem pohupovaly sítì plné zahnívajících ryb. Tehdy to tu ještì tak nesmrdìlo.
Dneska skoro celé pøístavištì vyplòoval betonový plac, na kterém se
do výšky Chryslerova mrakodrapu vršila hromada ivých-mrtvých tìl.
Jako v obøím biologickém lisu byli na sebe naštosováni chudáci, co nemìli peníze na údrbu svého tìla. Jednoho dne prostì upadli a u nedokázali vstát. Zùstali leet na ulici, odkud je poèišovací sluba odvezla
sem, vysypala z valníku na dopravní pás a po nìm dojeli pìknì a na hromádku k ostatním zkrachovalcùm.
Snail jsem se jít kolem tiše a nenápadnì, ale stejnì mì – ti, co mìli
ještì oèi – hned uvidìli. Zaèali øvát a brzy se k nim pøidali i ostatní. Vìtšinou to byly jen nesrozumitelné skøeky – jazyk je jednou z vìcí, které
uhnívají jako první – ale pár ještì bylo schopno prosit, vyhroovat, slibovat a adonit. Všeobjímající refrén znìl: „Proboha, dostaòte nás odsud.“
Tenhle zlidovìlý song byl na druhým místì svìtových hitparád. Prvnímu místu vládlo: „Chci tvùj mozek.“
Pøidal jsem do kroku. Minul jsem bezpeènostní zaøízení chránící
ivé-mrtvé od tìch, kteøí by si chtìli vnitøky jejich mozkoven obohatit jídelníèek.
Na molu se ke mnì pøidala vlhká pachu moøe, která se pustila do
soupeøení s mojí kolínskou. Nakonec zvítìzila a pøilepila se mi na tìlo.
Kvílení mrtvých uboákù smázl ostrý køik rackù jak mokrá houba køídou napsanou nadávku. Bylo pøíjemné odpoledne. A na ty èervené terèíky odstøelovaèských pušek, které bloudily po mé hlavì a ve svém
soukromém quiz show tipovaly nejkratší cestu dovnitø. Nemìlo cenu se
skrývat. Pod zchátralou slupkou nábøeí bylo narváno víc senzorù ne
v centrále CIA.
Zvolil jsem si obor zpùsoby vzdávání se za pìt set, zvedl ruce nad hlavu a pro jistotu se pøátelsky usmál smìrem k tušeným støelcùm.
„Kam jdeš?“ pøilétla mi výmìnou otázka.
„Za Baxterem,“ teèek na hlavì mi pøibylo.
„Dùvod?“
„Jsem ze skautského oddílu. Chci mu prodat koláèky.“
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Teèky zamìøovaèù se rozkmitaly. Skoro to vypadalo, e o tom støelci
chvíli vánì pøemýšlejí. Nìkdo zpovzdálí vyštìkl rozkaz: „Prohledejte ho.“
Ze tmy se vyloupl chlápek. I kdy tady nebyl jakýkoliv náznak zdrobnìliny na místì. Byl to obrovský chlap, který mìl svaly snad i na nose
a urèitì by byl schopen knokautovat protivníka obyèejným popotáhnutím. Doufal jsem, e nemá rýmu a nezaène kýchat. Dal se do šacování
a já koneènì pochopil, jak se cítí prádlo ve dímaèce. Ode dneška budu
chodit v mokrém.
„Jestli chceš, brouku, mùeme se veèer nìkde sejít,“ zacvrlikal jsem
mu do ucha. Výhrunì mi zafunìl zblízka do tváøe, div e mi neodfouk
nos na druhou stranu, a pokraèoval v prohlídce. Našel jenom pistoli –
svoji KáPéZetku (skalpel, jehlu, nitì, náplasti a balzamovací mast) jsem
prozíravì nechal doma. Moc to prozrazuje mou vytuhlost. Pak okolo
mì objel Hitachi senzorem.
„Je èistej, šéfe,“ zahuhlal dozadu. Zajímalo by mì, jak dlouho se tu
vìtu uèil, ne ji dokázal øíct bez zakoktání.
„Puste ho dovnitø,“ zaznìl rozkaz.
Prošel jsem ladnì pohupuje boky kolem vazbièe a vstoupil do jednoho z døevìných skladiš.
Zdání klamalo. Døevìné stìny byly zevnitø vyfutrovány pevnou ocelí a z neviditelných štìrbin vyhlíely ven zvìdavé hlavnì samopalù. Celá
plocha byla vystlána koberci, u ètyø decentnì nalakovaných døevìných
stolù sedìli nebezpeènì zírající bouchaèi a proti vchodu stál obøí ušák,
ze kterého mì pozoroval Baxter. Vypadal jak cucák, jene ten cucák byl
obklopen ochrannou gardou a navíc silovým polem.
„Co chcete?“ pøeskoèil zdvoøilostní fráze a dostal se pøímo k vìci.
To mi vyhovovalo. Nerad se bratøím s lidmi, které za chvíli zabiju. Tak
jsem mu øek, kdo mì posílá, a aby tu holku navalili rovnou, ne mi stoupne tlak a pøestanu být tak kamarádskej.
Ani se tomu nezasmál. „Nìjak nevidím tu armádu, která ti bude krýt
zadek?“
„Já si staèím.“ Skromnost je mé druhé jméno.
Jen mávl na své lidi. „Chyte toho idiota a zabijte ho. A nezasviòte mi
koberec.“
Docela jsem ho chápal. Vím, jak je tìký sehnat slušný tepich. Ale
ne jsem si staèil vychutnat pocit souznìní, ucítil jsem za sebou pohyb
a kolem krku se mi stáhla garota. Tenký drát se mi proøízl kùí a sevøel
dýchací trubice. Bylo hloupé kazit jim radost, a tak jsem pøedstíral, e se
dusím. Mìl jsem nìkolik vteøin náskok, ne jim dojde, e jsem…
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