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Kapitola první
***
Michael Thomas

È

erné kousky plastu létaly vemi smìry, kdy Mike mrtil táckem
proti zdi své kóje v oddìlení prodeje. Byl to dalí pøípad, kdy
nìjaký neivý pøedmìt odnesl nápor Mikova rostoucího vzteku

vyvolaného jeho situací. Nad zapráenými lístky umìlohmotné kvìtiny
po jeho levici se náhle objevila hlava.
Je tu vechno v poøádku? ptal se John z vedlejí kóje.
Zdi kadé kóje byly vysoké jen natolik, aby umonily osobì za nimi
pøedstírat, e má svou vlastní kanceláø. Mike si na stùl umístil nìkolik vysokých pøedmìtù. To mìlo zakrýt fakt, e jeho spolupracovníci jsou celou
dobu pouze asi metr od nìj  vichni spoleènì pøedstírají, e jsou ve svém
prostoru sami a e vedou soukromé rozhovory. Záøe bílého fluorescentního svìtla z úchytù nad kójemi koupala Mika a jeho kolegy ve faleném
osvìtlení, které lze najít pouze na úøadech a v prùmyslovém odvìtví. Zdálo se, e ve vizuálním spektru absorbuje vekerou èervenou barvu
a zpùsobuje, e je v nìm kadý èlovìk bledý, pøestoe ije v proslunìné
Kalifornii. A léta bez pøímého sluneèního svìtla zpùsobila, e Mike vypadal dvojnásob bledý.
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Nic, co by nevyøeila cesta na Bahamy, odpovìdìl Mike, ani by
se podíval smìrem k rostlinì, skrze kterou vykukovala Johnova hlava. John
pokrèil rameny a vrátil se ke svému telefonnímu hovoru.
U kdy ta slova vycházela z jeho úst, Mike vìdìl, e pøi svém platu
Bahamy nikdy neuvidí, dokud bude pracovat v uhelném dole, jak zamìstnanci nazývali podnik, pro který pracovali. Zaèal zvedat kousky plastového tácku, který právì rozbil, a povzdychl si  u toho se pozdìji pøistihl
jetì mnohokrát. Kvùli èemu tu vlastnì je? Proè nemá energii nebo dùvod
zlepit svùj ivot? Zíral pøed sebe, a jeho pohled pøipomínal pohled vycpaného medvìda, kterého si pøed èasem koupil. Bylo na nìm napsáno
Obejmi mì. Vedle nìj byla jeho oblíbená kresba z kolekce Far Side
s nápisem: Modrý ptáèek tìstí v Nedovì ivotì chybí u dlouho, místo
nìj ho navtìvuje kuøe deprese.
Nezáleelo na tom, kolik usmívajících se tváøí èi kresbièek si pøipíchl
na zdi kóje. Poøád se cítil zaseklý. Byl pøipevnìn k existenci, která se podobala fungování kanceláøské kopírky  kadý jeho den byl stále dokola
duplikován bez jakéhokoli smyslu. Jeho frustrace a bezmoc v nìm vyvolávaly vztek a depresi a to se zaèínalo projevovat. U se o tom zmínil dokonce i jeho nadøízený.
Michaelu Thomasovi bylo mezi 30 a 40 lety. Stejnì jako mnoho ostatních v jeho kanceláøi byl v módu pøeití. Byla to jediná práce, kterou
nael a ve které se nemusel moc starat o to, co dìlá. Jednodue si odpracoval svých osm hodin dennì, pak el domù, vyspal se, o víkendu se snail
platit své úèty a v pondìlí se opìt vrátil do práce. Mike si uvìdomil, e jen
ètyøi z celkových tøiceti zamìstnancù oné kanceláøe v Los Angeles zná
jménem. Prostì ho to nezajímalo a to u tam pracoval víc ne rok  od té
doby, co jeho ivotem navdy otøásl emoèní ok. Své vzpomínky nikdy
s nikým nesdílel, ale jeho hlavou se øítily témìø kadou noc.
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Mike il sám, jen se svou jedinou rybièkou. Kdysi chtìl i koèku,
ale domácí by mu ji nepovolil. Vìdìl, e tak trochu hraje roli obìti, ale sebeúctu mìl trvale velmi malou, a tak si i nadále sypal sùl do rány, která
tvoøila náplò jeho ivota  zámìrnì ji udroval otevøenou, bolestivou
a krvácející, aby si to mohl dle libosti pøipomínat. Nemìl pocit, e by lo
dìlat cokoli jiného a nebyl si jistý, jestli mìl energii tohle vechno zmìnit,
i kdyby chtìl. Svou rybku pojmenoval Koèka  jen tak z legrace. A hovoøil
s ní pokadé, kdy pøiel domù nebo kdy odcházel do práce.
Udruj si víru, Koèko, øíkal Mike své pøítelkyni s ploutvemi, kdy
odcházel. Oveme mu na to ryba nikdy nic neøekla.
Víc ne metr osmdesát vysoký Mike vypadal nedobytnì, dokud se
neusmál. Jeho roácký úsmìv v sobì nesl arm, pøi kterém na první pohled roztál kdokoli, kdo pohlédl na jeho velkou postavu. Nebyla náhoda,
e pracoval po telefonu, kde ho zákazníci nemohli vidìt. Byla to jeho zámìrná snaha popøít svùj nejlepí atribut  témìø jako dobrovolné vìzení
umoòující mu setrvávat v melodramatu jeho souèasné situace. Vynikal
v jednání s lidmi, ale mimo práci tuto dovednost pouíval jen zøídkakdy.
Mike si neudroval pøátele a opaèné pohlaví pro nìj v jeho souèasném nastavení mysli neexistovalo  i kdy o nìj eny mìly zájem.
Miku, øíkali mu kolegové, kdy jsi byl naposledy astný? Potøebuje si vyrazit ven a najít si dobrou enu  potøebuje utéct svému mylení!
Pak el na návtìvu k jejich rodinì, psùm a milujícím dìtem  a nìkdy
také rybièkám. Ale Mike si nedokázal pøedstavit, jak by se mohl po ztrátì
ivotní lásky zaèít znovu stavìt na nohy. Nestálo to za to, rozhodl se. Svou
partnerku jsem nalezl brzy, øíkal si. A na to, e ona to nevìdìla. Byl hodnì
zamilovaný, s vekerými tìmi oèekáváními, která s tím byla spojená. Ona,
na druhé stranì, se jen bavila. Kdy to Mikovi koneènì dolo, bylo to, jako
by se celá jeho budoucnost scvrkla a zmizela. Miloval ji s takovou vání,
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e vìøil, e nìco takového mohl pocítit pouze jednou v ivotì. Celou svou
váeò vìnoval jí, ale ona ji odhodila.
Rodièe ho vychovali na farmì v malém mìstì v Blue Earth v Minnesotì. Mike odeel ze situace, kterou vnímal jako bezvýchodnou  odeel
od pìstování obilí, které buï koupila nìjaká cizí zemì, nebo bylo kvùli
nadbytku skladováno na neurèito ve velkých silech. Velmi brzy zjistil, e farmaøení není pro nìj. Nepøipadalo mu, e by bylo v jeho vlastní zemi cenìno. K èemu to bylo dobré? Krom toho nemohl vystát pach toho veho a chtìl
pracovat s lidmi, ne se zvíøaty a traktory. Na kole si vedl dobøe a byl
za hvìzdu v èemkoli, co vyadovalo interakci s ostatními. Skonèit u prodeje bylo pro Mika pøirozené a on nemìl naprosto ádný problém najít dobrou práci. Prodával mnoho výrobkù a slueb, které mohl nabízet s upøímností. Lidé byli nadení, kdy si mohli koupit nìco od Michaela Thomase.
Kdy se ohlédl zpìt na to, co mu dali nyní ji zesnulí rodièe, uvìdomil
si, e jedna vìc v nìm uvízla  jeho víra v Boha. Právì teï pro nìj pøedstavovala mnoho dobrého, pomyslel si èasto s hoøkostí. Mike byl jedináèek a jeho rodièe  jeho milovaná máma a táta  zemøeli pøi autonehodì
tìsnì pøed jeho 21. narozeninami. Stále pro nì obrovsky truchlil a vdy
mìl kolem sebe jejich fotky, aby mu pøipomínaly jejich ivoty  a smrt.
Bìhem toho veho  dokonce i teï  Mike chodil do kostela, kde pøinejmením provádìl náznak uctívání. Kdy se ho knìz zeptal na jeho duchovní
zdraví, Mike otevøenì pøiznával svou víru i víru ve svou duchovní pøirozenost. Byl si jistý, e je Bùh spravedlivý a milující, jen prostì nebyl v tuto
chvíli na jeho stranì  nebo pøinejmením bìhem posledních let od té události. Mike se èasto modlil za lepí situaci, ale mìl jen málo optimismu,
e by se mohly vìci skuteènì zmìnit.
Se zdravým vzezøením svého otce Mike nebyl skuteènì hezký, ale
atraktivní drsným zpùsobem. eny ho povaovaly za neodolatelného. Jeho

12

Kryon 5

záøivý úsmìv, blonïaté vlasy, vysoká postava, hranatá èelist a hluboké modré
oèi byly okouzlující. Ti, kteøí mìli dobrou intuici, také vìdìli, e Mike je
muem integrity a témìø okamitì mu dùvìøovali. Mìl mnoho pøíleitostí,
aby zneuil situaci  v obchodì i romantice  ale nikdy to neudìlal. Mike byl
plodem farmáøského vìdomí  jediný hodnotný atribut, který ho následoval
z chladné zemì, kde byl vychován.
Nemohl lhát. Intuitivnì poznal, kdy ostatní potøebovali pomoc. Otevíral dveøe lidem pøicházejícím a odcházejícím ze supermarketu, respektoval staré lidi a hovoøil s nimi a vdy dával zruinovaným muùm a enám
na ulici pár dolarù, o které ho ádali, i kdy tuil, e je utratí za alkohol.
Cítil, e by vichni mìli spolupracovat na tom, aby se pomìry zlepily,
a nikdy nechápal, proè spolu lidé v tomto mìstì nemluví nebo proè se jen
zøídka setkávají se svými vlastními sousedy. Moná to bylo proto, e poèasí
zde bylo tak krásné, e lidé nikdy nepotøebovali pomoc. Jaká ironie, myslel si.
Mikovým jediným enským vzorem byla jeho matka. Proto se vemi
enami jednal s tím druhem respektu, jaký cítil k té nádherné citlivé enì,
kterou tolik postrádal. Souèástí jeho trápení nyní byla zdánlivá zrada v jeho
jediném skuteèném vztahu, který kdy mìl. Mikova zkuenost byla vlastnì jen výsledkem kulturního støetu; nedostal od té eny to, co oèekával,
a naopak. Kalifornská dívka, která zlomila jeho srdce, pouze následovala
to, o èem vìøila, e je to její kulturní pravda o lásce, ale Mike to tak nevidìl. Byl vychovaný jinak a nemìl toleranci k jiným názorùm na lásku.
***
A TAK TO JE, e ná pøíbìh nyní skuteènì zaèíná. Zde je Michael
Thomas na nejhlubím dnì, vrací se domù v pátek veèer, pøipravený pozdravit svùj studiový dvoupokojový byt s koupelnou. Zastavil se v obchodì,
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aby si nakoupil skrovné potraviny, které potøeboval, aby mohl existovat
pøítích nìkolik dní. U pøed dlouhou dobou zjistil, e s penìzi mùe vystaèit dlouho, kdy bude nakupovat bìné znaèky a pouívat moudøe slevové kupóny. Ale jeho skuteèný klíè k etrnosti? Nejíst moc!
Mike nakupoval balené potraviny, které nemusel vaøit. Pak nemusel
pouívat ani troubu a platit za elektøinu. Tím pádem se pak necítil plný, ale
spíe hladový, a nikdy si nekupoval dezert, na který by se mohl tìit  zdálo se, e to dobøe zapadá do jeho dobrovolné role obìti. Také zjistil, e kdy
sní vechno nad døezem pøímo z krabièky, pak nemusí ani mýt nádobí! Mytí
nádobí nenávidìl a èasto se chlubil Johnovi, svému kolegovi a jedinému
pøíteli, jak ten problém vyøeil. Protoe John znal Mikovy zvyky, v ertu to
komentoval tak, e Mike si cestu vdycky najde  e by dokonce mohl být
i bez svého bytu  kdyby il v blízkém útulku pro bezdomovce. Kdy to
John øíkal, smál se a poplácával Mika po zádech, nicménì Mike o tom skuteènì uvaoval.
Kdy se Mike dostal z obchodu domù, byla u tma. Vìtinu dne se tìká
mlha pokouela zmìnit na dé a v umìlých lutých paprscích poulièních
svìtel ponechávala ve lesklé a kluzké. Mike byl astný, e ije v Jiní
Kalifornii, a èasto vzpomínal na kruté zimy v Minnesotì, kde vyrùstal.
Celé své mládí touil po èemkoli z Kalifornie. Pøísahal si, e unikne
utrpení poèasí, které vichni ostatní brali za pevnì dané. Proè by si kdokoli
vybral, e bude ít nìkde, kde mùe bez poøádného obleèení zemøít bìhem
deseti minut? ptával se své matky. Ona se na nìj podívala, usmála se a pak
øekla: Rodiny zùstávají tam, kde mají koøeny, ví? Krom toho je tu bezpeèno. To bylo její obvyklé kázání o tom, jak je Los Angeles nebezpeèné
a Minnesota krásná. To by dávalo smysl, pokud byste k tomu nepøipoèetli
smrt umrznutím! Mike ji nedokázal pøesvìdèit, e nebezpeèí zemìtøesení
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je jako loterie. Bìhem vaeho ivota k nìmu mùe dojít  ale také nemusí.
Nicménì vyèerpávající Minnesotské zimy byly kadoroèní normou  cyklicky se objevovaly a èlovìk s nimi mohl najisto poèítat!
Netøeba øíkat, e Mike ze svého venkovského domova odeel, jakmile
skonèil støední kolu, a na univerzitu el do Kalifornie. Pouíval své obchodní dovednosti, aby si ve sám financoval. Teï si pøál, aby byl tenkrát
nìjakou dobu zùstal doma  aby mohl být se svou matkou a otcem tìch pár
let pøed nehodou. Ve snaze uniknout chladu pøiel o drahocenný èas se svými
rodièi, nebo si to alespoò myslel. Pøi zpìtném ohlédnutí se cítil sobecky.
Mike se v nejasném svìtle oural po schodech ke svému bytu v pøízemí a hrál si s klíèi na øetìzu. Vyrovnal si v náruèí taku z obchodu a zasunul
klíè do zámku. Klíè se otoèil normálnì, ale tu páteèní noc mìlo vechno
normální pro Michaela Thomase skonèit. Na druhé stranì dveøí byl dar 
potenciální souèást Mikova osudu  nìco, co mohlo navdy zmìnit jeho
ivot.
Kvùli prohnutému dveønímu rámu se Mike nauèil pouít pøi otvírání
bytu váhu svého tìla. Výsledek byl, e se dveøe vdy prudce rozlétly. Zdokonalil metodu balancování s takou jídla na boku, zasunutí klíèe do zámku, otoèení a zatlaèení svou nohou a to ve naráz. Tento manévr vyadoval
neohrabaný pohyb boku, a i kdy se mu to povedlo, jeho pøítel John øíkal,
e vypadá fakt legraènì!
Zatvrzelé dveøe se po úderu Mikova boku rozlétly a pøekvapily zlodìje, který byl v potemnìlém pokoji zrovna plnì zamìstnaný. Nezvaný návtìvník, o hlavu mení ne Mike, s mrtností vydìené koèky a lety zkueností s neèekanými setkáními, náhle skoèil vpøed, popadl Mikovu pai
a prudce ho vtáhl do místnosti. Protoe byl Mike pøi otevírání zadrhnutých
dveøí poøád jetì ve své legraèní pozici, a u tak byl v pohybu vpøed,
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ztratil rovnováhu. Zlodìj ho svým chvatem snadno srazil a pøitlaèil k zemi,
zatímco vymrtìné jídlo narazilo do zdi dostateènì silnì, aby to poruilo
uzávìr na krabièkách. Mike byl v oku a vypnuly se mu vechny tìlesné
alarmy. Tìsnì pøed tím, ne dopadl na zem, uslyel za sebou bouchnutí dveøí
 ale zlodìj byl stále uvnitø! Mike postøehl záblesk rozbitého skla, ke kterému
se po hlavì blíil  zbylo tam z rozbitého okna, kterým se mení mu dostal dovnitø.
Toto jsou èasto chvíle, o kterých lidé dodateènì øíkají, e se vìci v jejich
mysli zpomalily. U Michaela Thomase tomu tak nebylo. Vteøiny splynuly
v jedinou mouhu a vytvoøily ohromující paniku! Ten mu, který se vloupal
do bytu, byl rozhodnutý odnést si televizi a stereo a nestaral se o to, co se
stane s jeho obìtí. Mike sotva dopadl na podlahu a ten mu u byl na nìm
 svýma zpocenýma rukama popadl Mikùv krk. Muovy oèi byly iroce
otevøené a jen nìkolik palcù od jeho vlastních. Mike cítil horký a odporný
dech na své tváøi a váhu muova zadku na svém bøie. Instinktivnì zareagoval jako kdokoli, kdo má umøít, a provedl pohyb jako v béèkovém
filmu. Navzdory své dezorientaci s vekerou svou silou rychle trhnul hlavou vpøed a narazil do zlodìjovy hlavy. Fungovalo to. Útoèník pøekvapený
silou pohybu uvolnil svùj stisk na dost dlouho, aby se Mike rychle odkulil
stranou a pokusil se postavit. Nicménì ne se mohl narovnat, zlodìj opìt
zaútoèil. Tentokrát prudkým úderem do Mikovy bránice. Mika ta rána nadzvedla a opìt spadl  pøitom prudce narazil na nìco velkého, o èem si mlhavì uvìdomoval, e je to jeho akvárium. S pekelným hlukem se skøíòka,
akvárium a osamocená rybka pøipojily k jídlu u protìjí zdi.
Mika vechno bolelo a nemohl popadnout dech. Tìce lapal po dechu,
jeho plíce byly jako v ohni vlivem nedostatku vzduchu a jeho iroce rozevøené oèi sledovaly pøibliující se botu, která se zdála velká jako Montana.
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Stalo se to pøíli rychle! Bota nalezla svùj cíl. Mike ucítil a uslyel, jak mu
za krkem hrozivým zpùsobem køuplo nìkolik kùstek. Vyjekl hrùzou a vìdìl, e jeho dýchací cesty jsou v háji  dost moná i jeho páteø. Celé jeho
tìlo reagovalo na praskání jeho zmrzaèeného krku. Jeho vìdomím se øítil
ok, jak se zaèínala bortit realita té situace. Bylo to tu  smrt byla blízko!
Pokusil se vykøiknout, ale jeho hlasivky nefungovaly. Mike u nemìl ádný vzduch a rychle se zaèalo stmívat. Vude bylo ticho. Zlodìj spìchal,
aby dokonèil svou noèní práci, a u se nezajímal o ztichlého mue na podlaze. V té chvíli ho opìt pøekvapil hluk u ponièených dveøí bytu.
Co se to tu dìje? Je vechno v poøádku?! soused zbìsile buil pìstí
na neústupné døevo dveøí.
Zlodìj zaklel a neochotnì zamíøil k rozbitému oknu. Vylomil nìkolik
zbývajících úlomkù skla, aby si uvolnil cestu, a snadno proklouzl ven.
Mikùv soused, který se s Mikem ve skuteènosti nikdy nesetkal, uslyel
zvuk rozbíjeného skla a rozhodl se zkusit kliku. Zjistil, e dveøe nejsou zamèené. Vstoupil a objevil znièený byt a mue prchajícího rozbitým oknem.
Tie vstoupil, vyhnul se televizi a stereu podivnì umístìným uprostøed
místnosti, sáhl po vypínaèi a holá árovka u stropu se rozsvítila.
Ach, mùj Boe! uslyel Michael okovaný hlas.
Ve zlomku vteøiny u byl mu u telefonu a volal pro pomoc. Vánì
zranìný Michael Thomas leel v bezvìdomí na podlaze. Místnost byla nyní
tichá  jediným zvukem bylo pleskání rybièky na podlaze kousek od Michaelovy hlavy. Koèka se svíjela mezi hlávkovým salátem a vylitými
pøedvaøenými nudlemi  nechutný mix zaèal rudnout v pomalu se zvìtující kalui Mikovy krve.
***
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Z toho vyplývá, e není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem
dále íøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umisováním na datová média,
na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod.
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Ukázka
Pro tuto knihu jsme vybrali nìkolik typických stran z rùzných èástí
knihy, abyste si mohli udìlat blií pøedstavu o jejím obsahu.
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Kapitola druhá
***
Vize

M

ike se probudil v neznámém prostøedí. Pak si náhle, v záblesku
vracejícího se vìdomí, na ve vzpomnìl. Oèima zapátral kolem a zjistil, e není ve svém bytì  ani v místní nemocnici.

Vude bylo ticho. Vlastnì bylo to ticho na tolik zdrcující, e ho to znervózòovalo. Neslyel ádný jiný zvuk ne své vlastní dýchání! ádná projídìjící auta, ádné huèení vzduchotechniky  naprosto nic! Mike se zvládl
mírnì posadit.
Pohlédl dolù sám na sebe, jak leí na divnì vypadající bílé posteli podobné dìtské postýlce. Nebyly tu ádné pøikrývky, ale mìl na sobì toté,
co mìl bìhem útoku. Zvedl ruku a dotkl se svého krku. Jeho poslední vìdomá mylenka byla, e byl rozdrcen, ale k jeho úlevì nenahmatal ádnou
známku zranìní. Vlastì se cítil dobøe! Jemnì si poklepal na nìkolik míst
po tìle. Kupodivu nemìl vùbec ádné zranìní ani ho nic nebolelo. Ale to
ticho! ílel z toho, e tu nejsou ádné podnìty pro jeho ui. I svìtlo bylo
divné. Zdálo se, e vychází odnikud a zároveò odevad. Bylo záøivì bílé 
tak bílé, bez náznaku jakékoli dalí barvy, e to zraòovalo jeho oèi. Rozhodl se blíe prozkoumat své okolí.
Bylo to straidelné. Nebyl v místnosti  a nebyl ani venku! Byl tu jen
on, postel a bílá podlaha, která se táhla, kam a dohlédl. Mike si opìt lehl.
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