
 

 

Ach, bože, když jsou chladné pláně, 

když ve vesnicích bez světla, 

nad přírodou, jež odkvetla, 

dozněla dlouhá Anděl Páně, 

ať vystřídají klekání 

rozkošní, milí havrani.  

 

Arthur Rimbaud – Havrani 

 

(V překladu Vítězslava Nezvala ze sbírky básní Arthur Rimbaud – Má bohéma, vydaného 

nakladatelstvím Československý spisovatel v Praze roku 1977) 

 

 

 

 

 

 

 

∞ Prolog ∞ 

 

Nocí zazněl pronikavý ohlušující nářek provázený hysterickými prvními nádechy, 

ventilovanými do čekajících plic.  

Neproplakaná bolest. Muka. Trauma. Osamocení. Trýzněnost. Soužení.  

Netušila, že to bude tak nesnesitelné a surové. Netušila, že Pád tak moc bolí. Do 

doby, než jí uřízli křídla, bolest ani neznala. Teď to byla jediná věc, která pulsovala jejím 



novým tělem a bytím, zatímco nehybně ležela v jakési temné pustině bez života 

a smiřovala se se svým údělem. Věděla, že smrtelníci trpí, ale nikdy si nedokázala 

představit, jaké to je, a najednou prožívala to, co oni a mnohem víc. 

 Cítila, jak se jí oči plní prvními slzami a jak ji od potlačovaných vzlyků pálivě bolí 

na hrudi. 

Má křídla. Hořce nad nimi zaplakala, neschopná se jakkoli pohnout. Jen její 

zubožený obličej prozrazoval, jak moc ji ta nemilosrdnost mučí.  

Proč si nemůže vybavit své jméno? Vždyť už si na vše začala rozpomínat… Jak 

dlouho ještě potrvá, než se jí vrátí celá paměť? A vrátí se jí?  

Snažila se polknout, ale v ústech měla tak vyschlo, že to nešlo. Její rty byly okoralé 

a na dotek drsné jako písek a pocítila něco dalšího – nelítostnou žízeň a hlad, který jí svíral 

útroby tak ukrutně, až jí z toho naříkal žaludek prosící o potravu. Nikdy nic takového 

předtím nezažila. Musí se napít a najíst. Ale čeho? Jak se má o sebe postarat v tomhle 

světě, do kterého nepatří a kterému nerozumí?  

Těkala vyděšenýma očima do černočerné tmy jako oběť přikovaná na mučednickém 

oltáři. Kam vůbec spadla? Kde vlastně je? Může být kdekoli a může se tu toulat celé věky, 

než se jí ujme nějaký Strážce a pomůže jí. Jak si má sama pomoct, když se nemůže přes tu 

bolest ani postavit? 

A ty emoce… jsou tak jiné, zmatené, plné, těžké, komplikované, neúnosné 

a neznámé. Drtily ji zevnitř, až měla pocit, že se pod jejich tíhou zardousí. Nedokázala je 

popsat, natož pojmenovat. Bolely ji, svíraly, mučily, týraly. Takovou krutost přeci lidé 

nemohou cítit. Jak se s tím dokážou vyrovnat? Jak tomu dokážou čelit? Tohle byl lidský 

úděl za prvotní hřích a ona ho teď musela nést s nimi i přesto, že tak ohavný zločin jako 

oni nespáchala.   

Chápala, proč tolik Padlých zahořklo a začalo tento svět plný bolesti, hnusu, špatností 

a mizérie nenávidět. I pro ni to tady bylo nesnesitelné a začala své nové tělo se všemi jeho 

zápory nesnášet. Přála si vrátit se na nebesa a modlila se s pohledem na tiché hvězdy, které 

její modlitby nevyslyší, protože byla zavržená, zatracená, vyhoštěná a zbavená veškeré své 

moci. Teď je jednou z prokletých duší, která nemá nárok na lítost druhých. 

Slyšela o tom, že Pád hodně naruší osobnost anděla či ji dokonce od základu změní, a 

už sama na sobě vnímala, že u ní tomu nebude jinak.  

Pokusila se promluvit, ale hlas jí bolestně zaskřípal v hrdle jako štěrk smíchaný se 

střepy. Netušila, jak dlouho už tam takhle leží, ale za tu dobu začala pociťovat čím dál 

větší chlad, který se jí zarýval až do morku kostí a měnil její trhaný vyděšený dech v páru. 



V jednu chvíli si zoufale pomyslela, že tam umře. Možná by to pro ni bylo i 

vysvobozením. Jenže ona umřít nemůže, její tělo je nesmrtelné a pod hladem, žízní, 

bolestí, chladem a žalem na ni čekala jen další vzrůstající bezútěšná muka. Nic víc. Žádné 

osvobození nebo spasení. V tomhle mizerném světě odpadlíků ji nečeká nic dobrého, jen 

soužení. 

Čeho zlého se dopustila, že tohle musí prožívat? Proč sem nikdo nepřijde a nepomůže 

jí? Je tak sama. Nikdy nebyla sama. Nikdy se necítila tak bídně a nechtěně. S tou 

traumatizující ztrátou se nesrovná. Ztratila všechny, které milovala. Přišla o svůj domov, 

jediný domov, který znala a ve kterém se cítila bezpečně. A ztratila svá křídla. Svá 

nádherná duhová křídla, která vzbouzela obdiv v očích ostatních andělů v jejím kúru, ve 

kterém žila po celou svoji dlouhou existenci. Po všem a po všech se jí tak ukrutně moc 

stýskalo, že si přála radši zemřít. Přes tohle se nepřenese a nikdy se s tím nesmíří. 

Zkusila znovu marně promluvit a zavolat o pomoc. Už se vzdávala naděje, že ji někdo 

zachrání a zavřela nafialovělá víčka s přáním je už nikdy neotevřít.  

V tom oči prudce otevřela, protože se jí vybavila jeho tvář. Srdce jí začalo tlouct tak 

silně, že věřila, že se jí probije z hrudi. Tak takové to je? Tohle cítí lidé? Ty pocity jsou 

tak odlišné a nové… teskně hořkosladké, ale i závratně slastné a omamné. Začala mělce 

dýchat s hlubokými tichými výdechy a rozpomínala se na jeho majestátní křídla, která ji 

už dříve učarovávala, na jeho vznešené urozené postavení, díky kterému byl pro většinu 

andělů nedosažitelný, a na jeho okouzlující charisma a čistou ušlechtilou duši, která na 

nebesích neměla obdoby. Ve své andělské podstatě k němu uctivě s pokorou vzhlížela, 

respektovala ho, uznávala a… bezelstně milovala.  

Ale teď ho vnímala jinak. Smyslně, vroucně a chtivě. Přestala na něj vzpomínat jako 

na světelnou bytost a zaměřila se na jeho lidskou podobu, která její smysly provokovala s 

intenzivní lačností a dychtivostí. Jeho překrásná tvář, uhrančivé oči, pronikavé pohledy, 

plné rty, milý úsměv, sametový hlas, autoritativní moc, která jiskřila z každého kousku 

jeho těla… Dech se jí zrychlil a ona si olízla rty s představou, že se dotýkají těch jeho. Tak 

taková je vášeň a touha? Tak urputně vykořisťující, zničující, žhavá a buřičská? Tak 

blaženě dráždivá, podmanivá a náruživě pulsující?  

Tohle bylo poprvé, co se její zamilovanost propojila s jejím tělem, které teď přímo 

naříkalo po jeho dotecích a objetích. Byla těmi chaotickými pocity zaplavena, ale 

vychutnávala si je plnými doušky. Možná se spletla. Možná lidské emoce nejsou jen 

trýznivé. Skrývají mnohem víc. Jejich tajemná zákoutí ji začala fascinovat s přáním je 



všechny odhalit. Uchvátilo ji i to, jak její takřka lidské tělo s těmi emocemi 

spolupracovalo. Nikdy nic takového dosud nezažila a líbilo se jí to… moc se jí to líbilo. 

To jen díky němu dokázala potlačit tu spalující bolest a bezútěšné trauma. Vynaložila 

všechnu sílu a odhodlání, které jí zbyly, a postavila se na zkřehlé nohy. Prohlédla si své 

nové tělo a prohrábla si prsty dlouhé plavé vlasy, které jí ladně spadaly ke štíhlým bokům. 

S planoucím žárem v očích se zahleděla do neprostupné tmy a vyšla jí sebevědomě vstříc.  

Nezáleželo na tom, že ona je Padlá a on anděl. Vezme si ho i tak, protože ho chce víc 

než kdykoli předtím. Patří jen jí. A jim patří věčnost.  

Už ho nikdo nebude nazývat „andělem slz a smutku“. O to se ona s radostí postará. 

 

  



∞ Dotknout se hvězd ∞ 

 

Nastavila jsem tvář žhavému slunci a slastně se usmála pod přílivem žehnajících 

paprsků, které objímaly celé naše kalifornské město Oakland. Ležela jsem s Kassielem u 

slaného jezera Merritt a vychutnávala si v jeho omamné společnosti prosluněný, teplý, 

červencový den. Od děsivé události v přístavu uběhly tři měsíce, které s sebou nepřinesly 

nic zlého či nebezpečného. Naopak jsem s Kassielem prožívala nejkrásnější chvíle svého 

života, při kterých mi každý den dokazoval svoji ryzí lásku a já se s ním cítila jako ve 

skutečném Sedmém nebi, ze kterého prchal jen za mnou.  

„Kv ůli tomu, jak se sem pořád koukají ty holky, jsem ráda, že ti nemůže být horko,“ 

zasmála jsem se v návalu uvolněného smíchu a podívala se na Kassiela, který si hrál 

s mými kaštanovými vlasy. 

„Proč? Protože by hrozilo, že bych si svlékl košili?“ zasmál se a laškoval se mnou 

tak, jak to měl ve zvyku: „Sundám si ji až doma.“ 

Opřela jsem se na loktech a sjela ho potutelným úsměvem. „Kdo by to byl řekl, že je 

můj strážný anděl tak zvrhlý.“ 

„Tak zamilovaný, jsi chtěla říct.“ 

„I to je na anděla trochu zvrhlý,“ provokovala jsem ho dál.  

Pozvedl ke mně své étericky azurové oči se zelenými paprsky, kousl se do rtu a 

věnoval mi nemravný úsměv, ze kterého se mi rozbušilo srdce. „Jen trochu.“ Přitáhl si mě 

k sobě a vzpřímil se v prodlouženém procítěném polibku. I teď po takové době jsem při 

jeho polibcích prožívala „astrální cestování“, ve kterém jsem viděla záblesky zlatavých 

světel, galaxie miliard hvězd a světelné pulsující barevné spirály nebo tunely, které moji 

rozechvělou duši táhly daleko od Země.  

Poslední dva týdny se se mnou Kassiel ukazoval na veřejnosti čím dál častěji a 

bezstarostněji, jako by zapomínal, kdo je. Náš výjimečný vztah byl utajený a hlavně 

zakázaný. Nikdo se o něm krom pár zasvěcenců nesměl dozvědět, proto jsem se od něj 

oddálila s tichou prosbou, aby se zneviditelnil. Zažili jsme si dost na to, abych 

nepřestávala být opatrná, a radši jsem na veřejnosti svoji touhu po něm potlačovala. 

Popravdě i v soukromí se intimnosti mezi námi nijak rapidně nezměnily. Kassiel udržoval 

náš vztah v hranicích slušnosti. I přesto, že jsem po něm fyzicky prahla, ta čistá láska 

k němu ve mně hořela mn 


