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Kapitola šestnáctá

po celé tři dny a  tři noci se na Západní Sídlo snášely masy deš-
tě hustého a silného jak konopné provazy. Během tří dní vládlo naprosté 
temno, dokonce i v poledne. Dvorky tradičních domů i vnitrobloky činžáků 
se naplnily vodou, kanály přetékaly. Zato voda z vodovodu netekla vůbec, 
dodávka byla přerušena snad kvůli propadlé silnici za Západní branou, 
která narušila hlavní potrubí. Malá Liou sbírala vodu do lavorů na terase, 
stačilo chvíli, a umývadlo bylo plné, dovnitř ale přinesla jen půl, zbytek vy-
chrstl při přenášení dešťovou smrští. Motýl, který toho měl tolik na práci, 
jenomže nemohl v takovém počasí ven, si všiml, že mu na zádech vyrašilo 
sedm pupínků, nic přitom necítil. Byčka hned pomyslela na otravu. Motýl 
nad tím mávl rukou — to bude z toho vlhka — a namazal se chladivým kré-
mem. Byčka si dělala starost o matku, sídlo Dvojí laskavosti bylo přece jen 
přízemní dům. Nemohla se jí však dovolat, telefon nefungoval. Rozhodla 
se, že se za ní podívá, avšak Luna nechtěla svou paní do takového nečasu 
pustit. Nabídla se, že se tam vydá sama. A právě v tu chvíli to mocně za-
praskalo v tlampačích, vrátná Wejová, kterou už několik dní nebylo vůbec 
slyšet, třikrát zabafala do mikrofonu: zkouška rozhlasu.

„Kdo má v takové slotě čas na návštěvy?“ čílila se Byčka.
Ale to se i přes burácející liják ozvalo:
„Profesor Motýl má na bráně návštěvu! Profesor Motýl má na bráně 

návštěvu!“
Byčce zatrnulo, celá zbledla. Nechápajícímu Motýlovi vysvětlila:

„Teď mě vyleká úplně všecko.“
„Já mám stejně cestu dolů,“ povídá služka, „podivám se, co to je. Když 

to nebude nic důležitýho, vyřídim to, jináč ho pošlu nahoru.“
Navlíkla si pláštěnku, obula holínky a sbíhala dolů. U brány stál, pro-

moklý až na kost, starý hadrář s kárkou. Luna si ho nevšímala, rovnou se 
obořila na vrátnou:

„Vždyť tu nikdo nejni! Jaká návštěva?“
Stará Wejová jí s úšklebkem ukázala na starce.
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„To ty si na bránu voláš pana profesora Motýla?“ divila se.
„Já hledám Čuangova Motýla, žádnýho profesora, profesora nepotře-

buju,“ odpověděl.
Služka se musela smát:

„A co po něm chceš, nemůžeš to říct mně?“
„Vy jste mně onehdá dala dva plněné knedlíčky.“
„Paměť ti slouží, ale děkovat jsi nemusel.“
„Ale já vám neděkuju, já vás proklínám. Ten večer mě tak bolelo břicho, 

že jsem oka nezavřel.“
„Cože? Přindeš až sem v tomhle počasí, abys mně nadával?“
Už si ho nevšímala a šla si svou cestou.

„Klidně si běžte, ale tomu vašemu Motýlovi vyrašilo na zádech sedm 
nežitů.“

Naráz se zarazila: To bylo divné, jak to mohl vědět?
„Hej, co to řikáš?“
„Stará paní z Dvojí laskavosti mě za ním poslala, abych vyřídil, že její 

starej za ní několikrát byl, jenže ona ho neměla čím pohostit! Dcera na ní 
kašle, zeťák si dělá, co chce, tak vzal bič, že mu pořádně nandá!“

„Prosim tě, jakej starej? Ten už je dávno pod drnem. Povidám ti, starý 
paní zase dupe pod helmou. Já tam stejně teďkon du, a co ty, kampak?“

„Kampak? V takovýhle průtrži nikdo ani nos nevystrčí, takže když teď 
zajdu na prefekturu, můžu dělat prefekta, když dojdu na radnici, stanu 
se primátorem, když vylezu na stanoviště na křižovatce, udělám dopra-
váka, no a když vejdu do restaurace, je ze mě bohatec! Jestli jdete do sídla 
Dvojí laskavosti, stanu se vaším řidičem, a až tam dojedeme, budu jejím 
starým.“

„To sou zas řeči! Fajn, tak já ti vylezu na káru, ale je mně trochu blbý, že 
mě potáhne někdo takhle starej.“

„Tak táhněte vy mě a já budu dělat papaláše!“
„To bych nezvládla.“
Starý hadrář popadl oj a rozběhl se s károu kolem dokola.

„A hlava se vám točí?“ volal.
„Vůbec.“
„Tak to ste dělaná do auta. Ne jako papaláš, jako papalášova žena.“
Děvče se usmálo. Déšť v tu chvíli přidal ještě na síle. Pohled na vyzá-

blého, kostnatého muže před ní — hadry promočené, až to na něm čva-
chtalo, vlasy slepené do drnů jako tráva — byl nesnesitelný. Nabídla mu 
aspoň pláštěnku.
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„Tvůj osud vypadá tence,“ povídá stařec namísto odpovědi.
„Jak tence, proč to řikáš?“
„Když už mi dáváš i svoji pláštěnku… Jak dlouho se už tahám ulicemi 

Západního Sídla, všichni mě mají za blázna, kromě těch, kdo se mnou spí 
v hradebních branách.“

Malá Liou se odmlčela, byla velmi neklidná. Voda neustále stoupala, 
ulice a uličky se proměnily v řeky, mříže na kanálech byly vytažené, stoka 
však už nebyla s to pobrat další povodeň, naopak ji chrlila zpátky ven. Na 
některých místech sahala po kolena. Hadrář přesto kroužil s károu a pořád 
Luně něco ukazoval: další provalenou zeď, elektrický sloup, který vymlela 
voda, takže se vyvrátil a přetrhl přitom dráty. Služka si všimla několika vozů 
zapadlých do hlubokých výmolů a dvou aut na vozovce, náklaďák a minibus 
do sebe čelně narazily a zůstaly zaklesnuté ve tvaru písmene „V“. Vypadalo 
to, že nákladní vůz minibus předjížděl, místo toho ale do něj na předním 
rohu vletěl. Staroch se rozchechtal.

„Čemu se směješ?“ chtěla vědět Luna.
„Tak se na ten náklaďák podívej,“ odpověděl, „celý veškerenstvo bez vý-

jimky žije svým vlastním životem. Když dodávka uviděla minibus, nevydr-
žela volání vášně, chtěla mu dát pusu, no a malér byl na světě!“

Děvče se rozesmálo, pak jí to ale bylo trochu trapné. Hadrář poskakoval 
jako opice, kárku táhl za sebou, lovil z vody nejrůznější harampádí plující 
okolo a svůj úlovek, plastovou pixlu nebo koženou botku, házel jistou ru-
kou za sebe — přímo k Luně do povozu.

„Tahle bota je úplně nová,“ hlásila služka, „určitě ze zaplavenýho baráku. 
Škoda, že neuplavaly v páru. Proč tady nenajdeš třeba telku nebo paklíky 
prašulí?!“

To už se stařec rozeřval:
„Kráámy — sbí-ráme staré krámy! Kráámy — pří-neste své staré krámy!“
„Já jsem taky tvůj krám?“
„Když neřvu,“ vysvětloval, „tak mě škrábe v krku.“
„Tak zazpívej nějakou říkačku.“
Starý hadrář poprvé otočil hlavu. Jeho mokrá, rozvrásněná tvář zářila 

úsměvem, Lunu to dojalo.
„Vy máte ráda moje písničky?“
„Mám.“
Rozběhl se s károu, za chvíli letěl jak střela, ráfky bez obutí se ve vodě 

otáčely snadněji než na suchu, voda od nich stříkala prudce a daleko, malá 
Liou už slyšela další pozoruhodnou říkanku:
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„Soudruzi z ústředí létají letadlem,
soudruzi z provinčního a města se vozí v limuzínách,
soudruzi z oblastí a městysů jezdí si v džípech,
venkovan užívá traktoru ‚Východ je rudý‘,
měšťáci vyzvání na kolech.“

Pak se k ní otočil a povídá:
„A slečno, jaké je vlastně vaše celé ctěné jméno?“
„Liou Luna,“ odpověděla.
Otočil se a zpíval:

„Jenom Liou Luna si osedlala Draka mořského.“

„Já ti zakazuju,“ okřikla ho, „aby sis bral moje jméno do huby, nepřeju 
si to!“

Staroch jí ale nedbal a všichni, kdo se podél cesty skrývali před deštěm, 
opakovali slova po něm, takže zanedlouho musela poslouchat, jak za nimi 
lidi jako vlci chraptivými hlasy houkají celou říkanku, včetně posledního 
verše: Jenom Liou Luna si osedlala Draka mořského. To Lunu rozlítilo, poku-
sila se seskočit z káry, ale rozplácla se přitom ve vodě jak široká, tak dlouhá. 
Děda ovšem nic neslyšel, ani to necítil, uháněl dál deštěm.

Když se přiblížila k sídlu Dvojí laskavosti, v uličce panovala panika. Lidé 
se překřikovali, nebylo slyšet vlastního slova, balili elektrospotřebiče do 
plastových pytlů, do pláštěnek a se všemi těmi balíky se mermomocí snažili 
vecpat pod krovy. Do toho na ně řvalo několik policajtů, ať okamžitě vykli-
dí prostor, nastoupí do antonů, někteří však odmítali zaboha poslechnout. 
Jiná skupinka běžela na dvorek staré paní: honem, rychle, telefon, volali! 
Jen aby se jí něco nestalo, napadlo Lunu. Prodrala se davem, dům byl plný 
neznámých lidí, stará paní trůnila u dveří, seděla na ratanové židli, nohy 
složené pod sebou. Malá Liou ji objala:

„Babi! Není vám nic?“
„Jak nic? Včera tu byl se mnou celej den starej, dneska přišel taky, když 

ale viděl, že tu nikdo z vás není, chytil ho rapl a že půjde zeťovi naflákat 
bičem. Jenže on ti má tvrdou ruku, bojím se, aby mu něco neudělal!“

„K ničemu takovýmu nedošlo, pan profesor má na zádech jen pár bo-
láků…“

„A to podle tebe nejsou šlehance po biči? Když jsem byla mladá, měli 
jsme ve vodní službě vozku jménem Liou Krasavec, a ten co nerozházel po 
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bordelech, prohrál v kartách. O své rodiče se nestaral, ženu si nehledal. 
Ve dne rozvážel vodu, v noci se válel v neřesti. Jednoho léta ale byly silné 
bouře a při jedný takový do něj šlehl blesk, záda měl celý fialový. Ty nemy-
slíš, že když teď tvůj pan profesor dostal bičem a stejně se tady neukáže, že 
ho nezabije blesk?“

„Pan profesor toho má teďkon vopravdu hodně, babi, proto sem do toho 
deště šla já.“

„Můj starej říkal, že nepřijde. Pořád mě něčím trápí, pokaždé mě nutí, 
abych mu připravila placky z fagary, průtrž neprůtrž, musela jsem ven, sbí-
rat to blbý listí, když spadla ta zeď. Řekni, není to divný, že nespadla k nám, 
ale na druhou stranu a zavalila tu hrbačku od Štístků? Starej tvrdí, že to 
byl duch lišky, že jí u tý zdi viděl, on se na ni usmál a liška ji radši svalila 
na druhou stranu. Prevít jeden!“

Jak mluvila, dostávala se do ráže. Lidi posedávající kolem si dovolili 
namítnout:

„Nebyla to potopa, co tu zeď podmáčela?“
„Stará pani řiká, že do ní strčil duch,“ povídá Luna, „jenže vona už ne-

rozezná tenhle svět vod vonoho, nesmíte jí všecko věřit. Schválně se ji ze-
ptejte, kde je teď její manžel, co je deset let po smrti!“

Stará Byčka služku proklela, že jí pořád odmlouvá, reakcionářka jedna!
„Povídám mu,“ pokračovala, „jestli zas jde nahánět baby. No pohádali 

jsme se, docela zostra mimochodem. Jenomže když tihle přiběhli telefonovat, 
starej řekl, že nesnese zápach cizích lidí, že ho z toho bolí hlava, a odešel.“

Přítomní se pousmáli, pochopili, že paní to nemá v hlavě úplně v po-
řádku. Tu se ale někdo někomu konečně dovolal a volal na ostatní:

„Primátor sem přijíždí se záchrannou četou, prý s nima je i televize, ko-
mentátor, a dokonce i náš slavný Čuang Motýl!“

Všichni nad tou dobrou zprávou zajásali a vyběhli zase ven. Stará paní 
komentovala:

„Taková bouře, a primátor povolá Motýla? Myslíš, že tady bude pumpo-
vat vodu? Můj starej ho zbičuje, a on si nepřijde. Primátor zavolá a přikvačí, 
jako by ho bičem hnali. Pravda, primátor je primátor, ale můj starej je taky 
hlavoun, vždyť pracuje pro samotnýho Ducha hradeb!“

„Já myslím, že o tom bude psát pro primátora článek,“ řekla Luna.
„Běž ho vyhlížet,“ vybídla ji stará paní, „a jestli na něj narazíš, ať kouká 

přijít domů, musí obětovat další peníze pro svýho tchána.“
Malá Liou už nic neříkala, převlékla se do suchého, vzala si deštník 

a vyšla na ulici, kde panoval velmi čilý ruch.
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Levá zeď dvora, jež je oddělovala od rodiny Štístků, byla skutečně provale-
ná. Hned za ní se nacházely jejich latríny. Ty se pod váhou cihel rozpadly, 
zával naplnil žumpu, lidské výkaly vytékaly ven. Luna věděla, že se krajina 
za zdí svažuje do docela hlubokého údolí, pouze sídlo Byčkových stálo na 
vysokých základech, takže vévodilo všemu okolo. Teď ale přes rozbořenou 
zeď s překvapením zírala na všechny chatrče a domky v dolině pod ní. Ar-
chitektura se tu neřídila žádnými zákony, domy stály prostě tam, kde to 
terén dovoloval, všechny spojovalo jediné: před každým vchodem byl vy-
tvořen zátaras z cihel a zeminy, aby dovnitř netekla dešťová voda, a naopak 
aby stékala do velké nádrže nacházející se na dně prohlubiny. Nádrž byla 
vybavena elektrickým čerpadlem, které hnalo vodu dál do podzemní ka-
nalizace. Jenže voda se po třech dnech a nocích přívalového deště, na kte-
ré zařízení nestačilo, vylila ven a zaplavila téměř polovinu všech stavení. 
Malá Liou proskočila dírou. Tělo staré Štístkové ještě nebylo uloženo do 
rakve, ležela v baráčku přikrytá bílým prostěradlem. Uvnitř bylo ještě su-
cho, záplava už ale zasahovala na dvorek a blížila se ke schodům. Štístčina 
snacha a její tlustý hošík — čelo opásané bílou smuteční stuhou — posta-
vili před ostatky obětní stolek, na kterém pálili pohřební peníze. Všechny 
slzy, co měli, vyplakali, teď už jenom smutnili. Postupka, Štístčin syn, před 
vstupem na dvorek pěchoval jednou rukou hráz, druhou vyháněl vodu ven 
a všem známým, kteří se přišli podívat, přitom vysvětloval:

„Za takovýho deště jsem ani nešel prodávat retka, usnul jsem, sotva sem 
se natáh. Vono jak přijde léto, tak je člověk celej vyšťavenej, ale čím víc 
spí, tím míň se vyspí. Jenže pak mě probudilo takový jako žuchnutí. ‚Co 
to mohlo bejt?‘ říkám si. Jdu ven, a hned vidím, že spadla zeď za hajzlem. 
Nu co, v tomhle počasí padá pořád něco — zeď nebo střecha —, zejtra je 
taky den. Jdu si zase lehnout, ale nemůžu usnout, pořád mi šrotuje v hlavě: 
‚Jak to, že sem neviděl matku?‘ Ona bydlí támhle v tom přístavku naproti, 
je sice hrbatá, ale slyší všechno, co se kde šustne, už mě volá, nebo syna, 
a co se prej děje, že to chce vidět! Teď ale nic. Volám teda na syna, ať se jde 
za ní podívat, syn se ale vrátil, že u sebe není. ‚No,‘ napadlo mě, ‚možná 
je venku a dívá se na záplavu.‘ Zase sem usnul, ale přišla na mě potřeba, 
dojdu k hajzlům, a jak chčiju, vidím, že v díře plave její malá bota! Ve mně 
zatrnulo. Shejbnu se, odhodím pár cihel, a vypadla její ruka! Zavalilo jí 
to, chuděru, živou! Ten šmejd primátorskej si staví tématický ulice, místo 
aby za ty prachy postavil pro našince místo, kde se dá normálně žít! Jestli 
to takhle půjde dál, rozpadnou se tady baráky úplně všem a zavalí nás to 
taky. Pak se možná soudruh primátor objeví!“
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Na to se hned ozval soused:
„Prosím tě, mlč už! To se nedíváš na televizi? Ve zprávách říkali, že pri-

mátor se činí, záchranáře posílá všude, ale nejhorší je to u Severní brány, 
jak je ta proláklina, tam už spadlo tři sta baráků, dvanáct mrtvejch! Teďka 
volali, že sem přijede taky. Tak si tyhle řeči nech, nebo se naštve a sníží nám 
pomoc v nouzi. Primátor je taky jenom člověk, třeba nám chtěl dát milion, 
ale kvůli tobě dostanem jen polovic.“

Postupka kývl hlavou, převzal dvě smuteční hliněné sošky, které mu 
přinesl jiný soused, se slzami v očích je postavil na obětní stolek, poklekl 
a jako stará kráva zaskučel.

Malá Liou se na to truchlení nedokázala dívat, vyšla ven a brodila se bah-
nitou vodou. V dálce slyšela nějaká auta i křik lidí, zamířila tam. Postup-
kova ulička byla plná výmolů, jak se při chůzi propadala, měla za chvíli 
kalhoty úplně od bláta. Konečně zahlédla nějaké lidi, nejdříve chlapíka 
s kamerou, za ním mnoho dalších vybavených pumpami, rolemi igelitu. 
Zahlédla také lékařský personál, muže s nosítky. Konečně spatřila Motýla. 
Přišla až k němu, zatahala ho za šos a řekla:

„Pane profesore, pane profesore, tak ste vopravdu přišel!“
„Co jsem mohl dělat, když mně zavolá primátor? Jak se má stará paní?“
„Dobrý, nic se neděje! Vona jen chtěla, abyste přišel spálit nějaký peníze, 

prej za ní byl dneska zase starej pan Byček.“
„Obávám se, že to dnes nepůjde. Mám toho moc, musím ještě do zapla-

vených čtvrtí u Severní brány.“
Luna chtěla odejít, pak se na něj ještě obrátila:

„A kerej je teda primátorskej?“
Motýl ukázal na vysokého chlapíka, který právě přicházel k lidem če-

kajícím u vchodu do uličky.
„No jo, nemá to lehký!“
„Tys myslela, že je to snadná práce?“
Luna se ušklíbla a prohodila:

„No, já už sem viděla, jak zloděj dostává nakládačku, ale jak zloděj maká, 
to eště ne!“

Motýl se na ni s překvapením podíval a vydal se za starostou.
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