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„Náčelníku, pěkně prosím, pusťte si televizi,“ řekla sekretář-
ka, když vtrhla bez ohlášení do kanceláře, kde se podplukov-
ník Filip Pop seznamoval s hlášeními o posledních pátracích 
akcích.

„Co je?“ zeptal se. „Podejte mi ovladač. Kde ten ovladač je?“
Sekretářka zapnula televizi a ovladač položila před podplu-

kovníka na stůl.
Státní televize vysílala přímý přenos z konferenčního sálu 

v prvním patře hotelu Bukurešť. uprostřed byl vidět stůl 
ozdobený květinami v úpravě, jakou Bukurešť dosud nevidě-
la. Ikebana osazená modrými petúniemi a lučním kvítím sym-
bolizujícím čistotu. za květinami Filip Pop rozeznal odhodla-
né tváře čelných představitelů Boží zvěsti: doktora Apolodora 
Arghira, maximiliana, Iulia a bývalého důstojníka Pavla. Všich-
ni byli v obleku a měli kravatu, jako by šlo o nějaké zástupce 
firmy, která uvádí na trh novou značku pračky. Probíhala tis-
ková konference Boží zvěsti, která má zřejmě dostatek finanč-
ních zdrojů, když si ji mohla dovolit uspořádat. Něco se na 
nich změnilo. Hlavně už nechtěli vypadat jako ubozí žebráci. 
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Kromě toho, kdopak to kdy slyšel, aby sekta, která se sama 
vymezuje jako pravoslavný řád, ale není oficiálně zaregistrová-
na ani jako nadace, pořádala tiskovou konferenci? to podplu-
kovníkovi připadalo obzvlášť divné. A ještě k tomu v hotelu 
Bukurešť! Hotové šílenství…!

„Himlhergot,“ zamumlal Filip Pop. „Kdopak je pustil do 
médií? Proč o tom nic nevíme?“

„Když uspořádali tiskovou konferenci, jak bychom jim to 
mohli zarazit?“ zeptala se sekretářka. „televize tam přišla 
sama. Jsou tam všechny stanice.“

Když se za ní podplukovník ohlédl, sekretářka uviděla 
pohled raněného lva. znejistěla, sklopila oči do země a stáhla 
se do předpokoje.

Filip Pop propásl začátek tiskové konference. zesílil zvuk 
a slyšel doktora Arghira, jak vysvětluje:

„Kanonický zápis klasické byzantské církevní hudby je tím nejlep
ším popisem cesty člověka k Bohu, jaký doposud máme. Mezi člo
věkem a Bohem se tyčí zeď, kterou hlas nepronikne. Kamenná zeď, 
protkaná spletitou sítí pórů, z nichž mnohé jsou ucpané. U staroby
lých zpěvů jsou uvedeny jen hlasové modulace, ne notový záznam. 
Hlas má stoupat, anebo klesat, to je vše, co zápis uvádí, jako by vás 
provázel labyrintem, labyrintem vibrací, labyrintem zvuků prověře
ných církevními Otci.

Tak postupujeme my, když posloucháme zpěv starý více než jedno 
tisíciletí, zpěv, jenž po staletí neděli co neděli přenášel přes onu póro
vitou zeď vystavěnou z našich skutků modlitby od člověka k Bohu. 
Učení o vibracích, s nímž jsem vás před chvíli měl tu čest seznámit, 
není totiž nijak nové, Rumunská pravoslavná církev je znala a při
jala za své už před mnoha staletími. Těší nás, že máme příležitost 
předstoupit před vás s výzvou, abyste se modlili: modlete se bez ustá
ní, duchem i srdcem, modlete se a zpívejte, neboť pouze tak dospějete 
k vibraci z počátku světa!“

Odkašlal si, napil se trochu vody a pokračoval:
„Je to jistě neobvyklá tisková konference. Kde jinde na světě bys

te slyšeli podobné výzvy při tiskové konferenci? Ale nezapomeňte, 
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že Bukurešť je vyvolené město. Město, povolané k tomu, aby sehrá
lo úlohu druhého Jeruzaléma, místo požehnání a spásy. Ó! Jaké 
vyhlídky máme před sebou! My Rumuni, mluvící jazykem starým 
sedm tisíc let, jazykem, kde jsou zakódovány i v těch nejoplzlejších 
nadávkách hluboká tajemství světa. Šťastným jazykem, který je jako 
šifra k bankovnímu sejfu, jazykem kryptickým, neobyčejným, taj
ným, iniciačním, zkrátka úžasným. My Rumuni jsme jeho ucho
vateli!“

Podplukovník Pop si při poslechu jeho slov krátil dlouhou 
chvíli bubnováním do pracovního stolu. Celý den četl hláše-
ní o podobných koninách a k smrti se nudil. Bylo to pořád to 
samé, stejné pitominy, omílané do omrzení. Najednou se roz-
pomněl, že tytéž věci slyšel už ve škole v Bănease, a pomyslel 
si, že proto mu tak možná lezou krkem.

„Dámy a pánové, je pro mě ctí vám na závěr sdělit, že jsme přijali 
nabídku strany, která nás sem pozvala, nabídku kandidovat z prv
ního místa ve volbách do poslanecké sněmovny ve volebním okrsku 
Bukurešť. Je pro mě ctí hájit v budoucím parlamentu názorovou 
platformu svých bratří z Boží zvěsti, a to vše v nerozborném svazku 
s touto mladou, a přitom historií prověřenou stranou, která mě sem 
povolala. Ceníme si toho, že neobyčejně transparentní a moderní 
vývoj napříč současným politickým spektrem v Rumunsku umožňu
je bez potíží začlenit spontánně vzniklé duchovní hnutí do politické 
strany, strany s bohatou národní tradicí. Milujeme tuto stranu a je 
pro nás ctí být dnes v jejích řadách. Politika, kterou prosazujeme, 
je politika národní, a kvůli rumunskému národu tu také jsme, při
praveni složit jakékoli oběti!“

dotaz ze sálu, pravděpodobně nějaký novinář:
„Jaké jsou vaše cíle v budoucím parlamentu? Co budete jako posla

nec prosazovat, pokud vám bukurešťští voliči dají svou důvěru?“
„Děkuji vám mnohokrát za vaši otázku. Mým hlavním cílem je 

vysvobodit ze zajetí Vespasiana Moisu, tohoto hrdinu rumunského 
národa v dobách míru. (Potlesk.) A v neposlední řadě je naším 
dlouhodobým cílem povznést životní úroveň všeho rumunského lidu!“ 
(dlouhotrvající potlesk.)
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Filip Pop slyšel z televize bouřlivý potlesk, doprovázený 
radostnými výkřiky, jako by celý hotel Bukurešť obsadili pří-
slušníci hnutí Boží zvěst. Ve skutečnosti nemohl vědět, že dok-
tor mezitím vybral uložené peníze od salibárského emíra a po 
té pohromě ve vile na Lahovaryho náměstí přestěhoval celou 
Boží zvěst do hotelu: jeho věrní se tak vmísili mezi poslance, 
barmany, fotbalisty, topmodelky, ministerské úředníky, lehké 
holky, překupníky heroinu a diplomaty. Poprvé v životě měl 
Filip Pop pocit, že se mu věci vymkly natolik z rukou, že už 
nemá koho sledovat, koho informovat, že už nemá nejmenší 
důvod horlivě plnit vznešený úkol shromažďovat informace 
o všem a o všech, a že celá bitva se odehrává na takové spole-
čenské úrovni, kam už jeho pravomoc nesahá, ať by se jakko-
li snažil a dřel jako mourovatý. A tak, aby se zbavil pocitu, že 
všechno je marnost nad marnost, popadl ovladač a mrštil jím 
o televizi, která vybuchla a naplnila celou místnost černým 
dusivým dýmem. Filip Pop začal nadávat a otevřel dveře, aby 
tuhle prokletou místnost, kde dostával jenom nepříjemné zprá-
vy, konečně opustil. dým, který se valil z televize, ho zahalil 
jako kouřová clona, i když otevřel dveře a uviděl polici s kni-
hami u vchodu. V tu chvíli se srazil se sekretářkou, jejíž čelo 
mu zasadilo nenadálý uppercut. Pak nastalo ticho.

* * *

Jakmile se setmělo, biskup marianini se zahalil do civilní-
ho pláště a opustil bukurešťskou misii Svaté stolice zadními 
dvířky, která vedla do jedné z opuštěných uliček ústících do 
parku Grădina Icoanei. Ohlédl se a zapřemítal, jestli by ho 
mohl někdo poznat. Ve svém převleku vypadal jako navzte-
kaný rocker. z věrohodných zdrojů věděl, že v Bukurešti vás 
může sledovat kdekdo, od tajných služeb po různé lidi odda-
né patriarchátu. Nechtěl totiž zavdat podnět k diplomatické 
roztržce: dopoledne oznámil pravoslavnému biskupovi, že 
opustí Bukurešť prvním leteckým spojem do Říma. Něco ho 
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však nutilo k domněnce, že to, co mu bylo řečeno, se nezaklá-
dá na pravdě.

Lahovaryho náměstí na základě zhlédnutých videokazet 
hned poznal. Poznal i místo, kde Vespasian moisa vykonal zá - 
zrak se změnou skupenství vody, budovu však nepoznával. 
Jeho kroky teď vedly sutí a prachem. Ve vzduchu byla do-
sud cítit spálenina. Kam se poděla ta budova, na jejíž balkon 
Vespasian obvykle vycházel? Biskup ustoupil stranou ke zdi 
a pokoušel se tomu přijít na kloub. tak je to pravda, ta budo-
va je úplně zničena. Copak se tu asi stalo?

Viděl zbytky nosných zdí vily přiměřených rozměrů a domys-
lel si, kde býval dvůr.

Pojednou zaslechl šepot, přicházel odněkud z trosek domu:
„Vaše Excelence! těší mě, že vás zase vidím!“
Biskup ucouvl o krok s výrazem člověka, který si uvědomu-

je, že je vše ztraceno. Poznali ho. Kdo to asi je? Něco ho však 
přece jen zadrželo na místě. Vřelost toho hlasu jej dojala. Že 
by to byl nějaký přítel? Nějaký člověk Vatikánu se zvláštním 
posláním mezi sutinami?

„Kdo je tam?“
„Vaše Excelence mě nezná. Jsem poručík trăistaru a měl jsem 

za úkol vás sledovat při vaší první návštěvě Bukurešti v roce 
1990.“

„Vzpomínám si,“ pronesl biskup bez jediné stopy nostal-
gie v hlase. „Jednou v noci jsem přistihl jednoho z vašich, 
z rumunské sledovačky, jak vyspává pod vozem nunciatury.“

„Hledáte Vespasiana moisu?“
Biskup se přiblížil k místu, odkud se hlas ozýval. Připada-

lo mu, že vychází z rozvalin budovy, přesněji vzato ze zbyt-
ku dveřního rámu, který vypadal jako iónský sloup provrtaný 
kulkami. Jenže tam nebylo nikoho vidět.

„Ano, rád bych si s ním promluvil.“
„Vím, co od něj chcete. Chcete zjistit, jak vykonal ty zázraky.“
„Je to trochu složitější,“ řekl biskup a pohybem projevil jis-

tou netrpělivost. „Kdepak jste, pane poručíku, já vás nevidím.“
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„tady jsem, blízko vás, ale povaha svěřeného úkolu mě nutí 
zůstat v skrytu.“

„Ó, to chápu,“ pravil biskup marianini. „Plníte bojový úkol.“
„Ano a vím, kde je moisa.“
„Byl byste ochoten mi to prozradit? Jak jste dozajista pocho-

pil, je to pro mě nadmíru důležité. Byl bych vám hluboce 
zavázán.“

zpoza iónského sloupu se ozvalo zachichotání.
„Vy mi to nebudete věřit, ale Vespasiana moisu unesla kon-

kurenční sekta, s vědomím biskupa manoila ho soudila a shle-
dala nezpůsobilým konat zázraky, nezpůsobilým coby proroka 
a nezpůsobilým coby Syna božího.“

„to není možné,“ pronesl biskup marianini pochybovačně. 
„Odkud to víte?“

„měl jsem přístup k informacím,“ ozval se opět hlas.
„Jaká konkurenční sekta? A proč mi o tom manoil neřekl?“
„Ó, Excelence, však víte moc dobře proč. manoil nedbá 

úradků Jeho Svatosti papeže. Naopak, má k nim vesměs odpor. 
Pod jeho dobráckým vzezřením se skrývá člověk, který se dost 
špatně smiřuje se stavem věcí, abych tak řekl. Rád by udělal 
kariéru. Spíš hraje malou domů.“

„Co tím chcete říct?“
„Je nejpotrhlejší z našich biskupů, Excelence. tak výstřed-

ní, že někteří by ho nejraději uklidili někam do kláštera. Všu-
de se cpe, libuje si v politice a stýká se s pobudy všeho druhu 
z různých prostředí. Nedovedete si představit, jak miluje život 
a jak těžce by nesl, kdyby měl z Bukurešti odejít.“

„A co byste mi mohl říct o moisovi?“
„mohl bych vás k  němu dovést. Vlastně by potřeboval 

pomoc. Přišel jsem sem s tím, že tady najdu někoho důvě-
ryhodného, někoho, kdo by mu pomohl v situaci, v které se 
ocitl.“

„A ta vypadá jak?“
„Je uvězněn a jeho budoucnost bez přehánění moc růžově 

nevypadá.“
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„Rozumím. A čím bych mu já mohl prospět? Nezapomínejte, 
že jsem tu v diplomatické misi. A nepřipadá v úvahu, abych se 
vměšoval do vnitropolitických záležitostí Rumunska.“

„Ano, ale ten člověk se ocitl v nejvyšší nouzi a bylo by dob-
ře, aby někdo přišel a dostal ho odtamtud. ti podivíni jsou 
poněkud prchliví a jsou všeho schopni. Já jsem je viděl, nic 
dobrého z toho nekouká.“

„dobrá,“ řekl biskup marianini, „půjdu s vámi za Vespasia-
nem a vy mi řeknete, co bych měl udělat, abych ho odtamtud 
dostal. Výměnou po vás žádám, abyste mě ujistil o tom, že si 
ho pak budu moci vyšetřit, abych na základě informací z prv-
ní ruky mohl sestavit hlášení.“

„zajisté, Excelence,“ potvrdil hlas, „ale i já potřebuju pomoc. 
Chce to jen zdvořilost nebo spíš vlivnou známost, přímluvu, 
známku porozumění. Svého času, když se důstojníci naší služ-
by rozhodli zůstat v Římě, jste toho pro některé z nich hodně 
udělal. my to víme, a aniž bych vám chtěl lichotit, ujišťuji vás, 
že v Bukurešti jste oblíbenější než v Římě. Proto si dovoluji 
obrátit se na vás s touhle prosbou… má prosba je diplomatické 
povahy. Ocenil bych, kdybyste mě mohl doporučit jednomu 
konkrétnímu vysokému důstojníkovi Rumunské informační 
služby, jemuž dělá potíže smířit se s tím,“ tady hlas trochu 
zaváhal, „jak vypadám.“

„Souhlasím,“ řekl biskup, avšak po chvíli dodal: „Jak to? 
Jak to přijde, že se někdo z vašich nadřízených nedokáže 
smířit s tím, jak vypadáte? Příliš jste ztloustl na důstojní-
ka vašeho zaměření? ubezpečuji vás, že pokud tomu tak je, 
vím, co bych pro vás mohl udělat. I Svatý otec, jak jistě víte, 
se rozhodl vyměnit letos na jaře bostonského biskupa, kte-
rý dosáhl neuvěřitelné váhy dvou set osmdesáti kilogramů. 
Svatý otec byl přesvědčen, že pro Svatou stolici je v součas-
né době nejdůležitější její image. A při sledování je to stejné, 
jako když člověk někoho sleduje, musí se vejít do jeho stínu, 
musí splynout s prostředím, když si dává u baru kávu, aby 
nebyl poznán.“
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„Nic takového, Excelence. V mém případě je to mnohem 
složitější,“ zazněl hlas prolnutý bezbřehým smutkem. „V boji 
mě znetvořili.“

„Och, to je hrůza!“ pronesl biskup, skutečně pohnut tím 
nečekaným zjištěním. „A kdo vám to udělal?“

„KGB, uzbecká divize.“
„No ano, to je jim podobné,“ pravil biskup a položil ruku 

na pozůstatek zdi.
„Ale mám obavu, že i vás, Excelence, mé vzezření zaskočí – 

a chtěl bych se ujistit, že nebudete reagovat neadekvátně.“
„Synu, zpovídal jsem lidi za peruánsko-ekvádorské války. 

Byl jsem na frontě a viděl mrzáky.“
„Ne jako já.“
„Věřte mi, v životě jsem už viděl ledacos.“
„dobrá, Excelence. důvěřuji vám, protože vím, že jste muž 

každým coulem.“
Biskup se rozhlédl kolem a za iónským sloupem nic kromě 

kusu spálené pneumatiky neviděl. O něco dál žehličku bez 
šňůry. ze suti vyčuhovala čtvrtina zrcadla. A také se odtam-
tud vynořil velký mourovatý kocour.

„Nevidím vás, pane poručíku.“
„tady jsem,“ zdálo se, že hlas vychází z kocoura.
„Kde?“ vydechl biskup s očima navrch hlavy.
„tady,“ řekl kocour a biskup si uvědomil, kdo to vlastně 

mluvil.
tehdy si biskup vzpomněl na ponaučení svatého Bona-

ventury a na dvaadvacet popisů ďábla, a poznal před sebou 
ten třináctý. už se viděl, jak ho ďábel unáší, vleče postranní-
mi uličkami nepřátelskou Bukureští, kde by církev pro jeho 
záchranu ani nehnula prstem, i kdyby ho ďábel nabíral na 
vidle a vystavoval těm nejkrutějším mukám. Sáhl si na čelo, 
pokoušeje získat zpět vládu nad situací, a řekl si, že dnes večer 
neměl ze svého pokoje vycházet. Pomyslel si, že zachránit ho 
může jen modlitba, ve chvílích pobloudění je to jediné řešení. 
A tak se začal latinsky modlit a rozpomínal se na postup při 
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zažehnávání ďábla, který Vatikán patentoval už před staletími, 
postup připisovaný jednomu tajemnému světci.

Kocour před ním stál bez hnutí a poslouchal, jak se hlasitě 
modlí. I poručík trăistaru kdysi navštěvoval kurzy vědecké-
ho ateismu. Pohled na modlícího se biskupa marianiniho mu 
připadal skličující. Hle, co se mu dostávalo místo partnera 
v dialogu, místo pomoci! takové tmářství! to zklamání! Od 
vysokého zmocněnce Svaté stolice by se byl něčeho takového 
nikdy nenadál.

Najednou biskup viděl, že se kocour k němu obrací zády 
a od chází pryč. Než se vysoký zmocněnec Svaté stolice vzmohl 
na jediné slovo, kocour přeskočil plot a byl ten tam.
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