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Alternativní konec (epilog) k Eposu o panáčkovi 

Jmenuji se Horác Rek. Mezi rytíři jsem byl znám jako Romeo, takže se připravte na to, že mě budou 

různí lidé oslovovat tak i tak. Spíš ale uslyšíte, jak mi říkají Horáci, protože z rytířů nás už mnoho 

nezbylo. 

Je pondělí, už zase. Uplynulo přesně půl roku od událostí, kterým média poplatná novému režimu 

říkají Velké pondělí nebo Radostné pondělí. My, my mu říkáme obyčejněji a také mnohem výstižněji, 

říkáme mu Velký průser. A průser to teda opravdu byl.  

Město se transformovalo. Uplynulo už dost doby a získali jsme dostatek informací, abychom si udělali 

obrázek, co se doopravdy stalo. A jak se to stalo. Ale s tím jak je to dost na vážkách, víme jen takové 

to základní jak. Samozřejmě veškeré detaily, veškeré znalosti o tom jak skutečně bylo něco takového 

možné, to nám absolutně chybí. Ještě pořád nevěříme na kouzla a magii, i když řada z nás začíná čím 

dál tím více pochybovat. 

Měl bych objasnit, kdo že to jsme ti my. Jsme hnutí odporu, podzemní organizace, malá skupinka lidí, 

kteří se odmítají smířit s tím, co se našemu městu stalo. Tento dokument píši teď a tady, aby po nás 

něco zbylo, kdyby náhodou nezbyl nikdo z nás. Píši ho v Podměstí, skrýváme se tu, ale požehnaní jsou 

nám na stopě, každým dnem blíž. Tři dny nazpátek jsem se s jednou skupinkou požehnaných dostal 

do přestřelky. Sejmul jsem dalšího Inkvizitora, z toho mám velkou radost. Odnesl jsem to ale 

zlomenou vřetení kostí na střílející ruce, takže si teď budu muset dát pár dní oraz. 

Zpátky ale k velkému průseru. Omlouvám se, že skáču od jednoho k druhému, ale je toho tolik, stalo 

se toho tolik, přesto si uvědomuji, že musím zůstat co nejstručnější. Takže zpátky k průseru. Potom co 

Robert Erben zastřelil… ne, to vlastně nebyl Robert Erben, to byl panáček. Potom co panáček střelil 

našeho bývalého šéfa do hlavy, uvolnila se z něho ona démonická bytost, byla osvobozena, jak tomu 

říkají věřící, a opanovala známou reportérku, bývalou milenku našeho bývalého šéfa, Andreu 

Kermplovou. Ta potom, čeho všeho byla svědkem, a potom, co ji panáček ukázal prostřelenou hlavu 

jejího bývalého milence, se duševně zhroutila. Toho momentu duševní slabosti pak využil onen 

mentální parazit a ovládl její tělo. Pokud vím, je pořád v ní. Ona se ale na veřejnosti moc neukazuje. 

Ještě ten večer se přesunuli k mrakodrapu MIS. Panáček osazenstvo vyzval, ať budovu opustí. Kdo 

v ní zůstane, toho jinak zabije. Moc hrdinů se nenašlo. A rytíři tam nebyli. Centrála je teď jeho sídlem, 

jejich sídlem. Jejich palácem, pevností a kostelem. 

Z relativně dobře fungující občanské společnosti, ze sekulární demokracie, jsme se během jedné noci 

stali autoritářskou teokracií, které vládnou sama uctívaná božstva. Panáček a panenka jak se jim 

začalo familiérně říkat. Jejich plyšové podoby se během krátké doby staly prodejním hitem.  

Tento přerod město poznamenal. Osobně jsem ale čekal, že celkový vliv na společnost bude mnohem 

významnější, že celkový odpor bude mnohem větší, lidé se přizpůsobili až překvapivě rychle. Propadly 

se burzy, klesla hodnota měny, zvýšila se nezaměstnanost. Město je v recesi už druhé čtvrtletí po 

sobě a podle odhadů bude i to další. Dočasně se zhoršila bezpečnostní situace, mohlo za to 

odstranění Caesara a také celé MIS. Ale to se už jakžtakž dalo do pořádku. Snad jen s tím rozdílem, že 

řada šílenců, která by zlo páchala ilegálně, ho nyní páchá legálně, s posvěcením našich nových vládců. 

Všechen ten zmatek a chaos se podepsaly i na turistickém ruchu. V poslední době se ale turisté 
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začínají vracet. Jsou strašně zvědaví, chtějí vidět město, chtějí vidět místo, kde prý vládnou opravdoví 

bohové. 

MIS už neexistuje. Sbor byl rozpuštěn a instituce byla oficiálně zrušena dekretem Městské rady na 

základě nové městské ústavy. Městská rada se již nevolí, její členové byli jmenování, panáčkem. 

Novou ústavu jim také nadiktoval on. Jinak všechno ostatní, společenská struktura, bezpečnostní 

sbory, všechno zůstalo při starém. Místo MIS se ale objevilo Společenství požehnaných. A místo rytířů 

se objevili Inkvizitoři.  

Společenství požehnaných je represivní složka nově vzniklé Církve na zem sestoupení panáčka  

a panenky. Usídlili se v mrakodrapu MIS. K mému znechucení se k nim připojila řada bývalých 

zaměstnanců městské informační. A spousta grázlů, nejen z Podměstí, ale ze všech koutů města. Když 

vznikla instituce, začala si upevňovat svoji moc, jak jinak než ohněm a kulkou.  

Do té doby jsme to pozorovali se zvláštním znepokojením. Ale jak přibývalo obětí, skutečných i 

domnělých nepřátel nového režimu, rozhodli jsme se konat. Fedor, náš zbrojmistr, svolal rytíře. 

Připojili se k nám i další, k mému potěšení řada bývalých členů MIS a členové speciálních jednotek  

a policie. Vzali jsme naše bývalé sídlo útokem. Probili jsme se dovnitř a ovládli spoustu podlaží, 

hromadu jsme jich pobili. Jenže jsme za to platili. Ztráty narůstaly a to se na scéně ještě ani neobjevil 

panáček. A pak se kolem mrakodrapu začaly sjíždět speciální jednotky a policie snad z celého 

Veleměsta. Mysleli jsme, že nás nechají na pokoji, když už nám nepomůžou, že nás to nechají alespoň 

dokončit. Jenže nenechali. Těch, co odmítli jít proti nám, byla menšina. A s těmi se později ošklivě 

vypořádali Inkvizitoři. Veřejně je pálili ohněm a kyselinou. 

Byli jsme ztracení. Zbývalo ještě deset pater, než bychom se dostali do nejnižšího podlaží, které 

obývali panáček s panenkou. Byli jsme obklíčení přesilou, docházela nám munice, byli jsme vyčerpaní. 

Když dostali Fedora, vzal jsem to na sebe a přikázal ústup. Nikdy se asi nedozvím, jak jsme byli blízko. 

A jestli vůbec. Cestu ven z obklíčení jsme si museli vystřílet. Než jsme se ztratili v Podměstí, spousta 

nás padla. Z rytířů nás zbylo jen pár, v odboji nás pokračovalo pět. Teď jsme už jen čtyři, Lombardo se 

dostal do spárů Inkvizitorů asi před měsícem. Jeho popravu veřejně vysílali na prvním městském 

kanále. Na školách a ve veřejných budovách to sledovali povinně. V zastřešené části centra to 

dokonce promítali místo projekce denní oblohy. Většina lidí se ten den raději dívala do země. 

Do útoku na sídlo panáčka a panenky nás požehnaní nechávali na pokoji. Teda většinu z nás, tou 

dobou v bezprostředním nebezpečí byli snad jen ti, kteří se starali tady o tohohle. Sedím u stolu 

kousek od jeho lůžka. David Vágner přežil, svým způsobem. Když dostal kulku do hlavy, zemřel, 

respektive upadl do stavu, kterému se říká klinická smrt. Zemřel jeho mozek a i jeho tělo, ale jeho 

duše zůstala někde poblíž a odmítla odejít. Vrátila se, až když odešel panáček. Našli jsme ho tam my. 

Ano, já byl jedním ze tří rytířů, kterým to nedalo a po souboji Vágnera s panáčkem jsme se vydali na 

místo činu. Tam jsme ho našli s dírou v hlavě, dost mrtvou dírou v hlavě. Jenže jeho bojový oblek nám 

tvrdil, že je pořád naživu. Měl jsem tehdy tisíc chutí to za panáčka dodělat. Ale když jsme o tom 

mluvili, rozhodli jsme se ho pokusit zachránit. Mysleli jsme si, že jestli se z toho nějakým zázrakem 

dostane, možná se od něho dozvíme jak na panáčka. Že jsme se nakonec asi rozhodli správně nám 

ukázalo, s jakou vervou se ho Inkvizitoři snažili nalézt. A zabít. Tentokrát už doopravdy. 

Schovávat ho je čím dál tím těžší. Celou dobu je v hlubokém komatu. Probral se zatím jen třikrát. 

Jednou na pět minut. Jednou na půl hodiny. A jednou na pět hodin. Zajišťovat pro něho dostatečnou 
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zdravotní péči a přitom se schovávat před požehnanými je čím dál tím větší problém. Obávám se, že 

ho najdou dřív než se dokáže dát dohromady. Panáčkovu kulku má pořád v hlavě, někde v mozku. 

Nicméně se ale nevzdáváme. Přes četné ztráty se naše odbojová organizace pomalu a jistě rozrůstá. 

Jedním ze zásadních rozhodnutí bylo vytvořit zvláštní údernou skupinu. Nemůžeme spoléhat na to, že 

se David Vágner probere. A už vůbec nemůžeme spoléhat na to, že si pak dokáže poradit s panáčkem. 

Jak dobře víte, už jednou se mu to nepovedlo. Nicméně jsme se dozvěděli o jeho nepřirozených 

schopnostech, o jeho čtení mysli. A podle všeho má potenciál mnohem větší, než jen pouhé čtení 

mysli. Proto pořád zůstává naším esem v rukávu, naší nadějí. Ač je to naděje dosti pochybná.  

Ale zpět k úderné skupině. Pokud ve městě existuje David Vágner, člověk, co umí číst myšlenky, 

možná že zde existují další lidé obdaření podobnými talenty. Ne, nemyslete si, nehledáme komiksové 

superhrdiny. Jen pátráme po lidech s nějakými na první pohled obyčejnými, přesto výjimečnými 

schopnostmi a snažíme se je naverbovat pro naše hnutí odporu. Prostě musíme být vynalézaví. Zatím 

tu máme muže, který hovoří pětatřiceti jazyky, má naprosto dokonalou paměť, pamatuje si všechno  

a dokáže to i velmi zdařile reprodukovat. Pomocí počítače, jednou jsme chtěli, aby nám namaloval, co 

viděl během jedné výzvědné akce, ale nebyl schopný nakreslit ani rovnou čáru. Ta patlanina pak 

nedávala vůbec žádný smysl. Máme tu holku, studentka univerzity, která má místo mozku počítač. Je 

schopná během okamžiku vyřešit ty nejzapeklitější rovnice. K čemu se nám tohle bude hodit, to ještě 

nevíme, ale rozhodně je to impozantní. A taky je docela hezká. 

Podobně či jinak nadaných lidí tu máme víc. Co se ale ze všeho nejvíc počítá je vůle postavit se těm 

samozvaným pseudobohům a jejich posluhovačům. A to může i sebeobyčejnější člověk třeba jako 

jsem já. Stačí jen ta vůle. A ideálně i nabitá pistole. 

 

     

  

 


