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Díval jsem se na kukuřičnou stěnu a připomínal si moment, kdy 

jsem jí procházel poprvé. Destiny mi to tu darovala. Milovala mě, a 

přesto mi dokázala smazat všechny vzpomínky na Catherine.  To 

nebyla láska. Bylo to sobectví. 

„Christophere,― ozval se mi za zády sladký andělský hlas. 

„Jakkoli absurdně a nemoţně to všechno zní, všechno co ti říkám, je 

pravda. Ty víš, kdo ony jsou. Ty víš, co je Destiny zač.― 

„Tohle ale přece neexistuje,― kroutil jsem zběsile hlavou. 

„Nedává to ţádný smysl.― 

„Snaţím se ti ukázat, ţe tvé pocity jsou správné,― šeptala mi do 

ucha. „Ačkoli je to šílené a na první pohled nereálné, je to skutečnost. 

Tohle je realita. Zaţil jsi to tady. Tohle není jen tak obyčejné místo. 

Skrývá se za tím něco víc. Ona to tu nenašla, Christophere. Ona to tu 

stvořila.― 

„Nikdo nemá takovou moc, aby mohl něco takového 

vytvořit,― bránil jsem si svou racionalitu. 

„Někdo ano. Někdo, kdo dokáţe vymazat lidem vzpomínky na 

člověka, kterého ve svém ţivotě nejvíc miloval. Někdo, jehoţ kočka 

se nechová přirozeně. Sám jsi to viděl. Dawn je víc, neţ jen obyčejná 

kočka.― 

„Dá se to vysvětlit i jinak,― stále jsem odporoval. 

„Někdo, kdo bydlí v domě s číslem 666,― pokračovala bez 

zastavení a snaţila se mě přesvědčit o tom, ţe můj racionální úsudek 

není správný. „Je to Ďáblovo číslo, Christophere. Víš to.― 

„Ne.― Zavřel jsem znovu oči a snaţil se neposlouchat, ačkoliv 

jsem věděl, ţe je to všechno pravda. 

„Někdo, kdo dokáţe změnit obyčejný kovový přívěsek na 

neprorazitelný štít. Někdo, kdo dokáţe svou myslí přinutit člověka 

zemřít. Někdo, kdo tě přinutí myslet si o něm, ţe je bůh. Někdo, kdo 

dokáţe silou vůle rozpoutat oheň v tvé hlavě. Ty víš, kdo ony jsou, 

Christophere. Víš, kdo je Destiny. Stačí si to připustit. Stačí si 

připustit, ţe je to moţné. Ţe něco takového a nepřirozeného opravdu 

můţe existovat.― 

„Neexistuje to,― šeptal jsem. „Neexistuje, Angelo.― 
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„Ale ano, existuje,― stále mě neúnavně přesvědčovala a já pomalu 

ztrácel vůli odporovat. „Kdo jsou?― 

„Nevím,― kroutil jsem zběsile hlavou a zhluboka dýchal, 

přimraţen na místě, s Angelou šeptající v mé hlavě. 

„Nejsou to lidské bytosti, Christophere. Kdo jsou?― 

„Nevěřím.― 

„Ale věříš. Já vím, ţe věříš. Kdo jsou?― 

„ČARODĚJNICE!― vykřikl jsem a cítil, jak uvnitř mě všechno 

pomalu zapadá do sebe. „Angelo —― 

  

Přejel jsem pohledem celou louku, hledaje původce toho 

příjemného mravenčení a zahlédl pouze slábnoucí stín, mizící za 

kukuřičnou stěnou. „Vrať se!― zakřičel jsem za tím stínem, ale ten uţ 

byl dávno pryč… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


