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Neffi

1.

150 dnů do Velké cesty

Neffi vyběhl travnatý pahorek, zavětřil a na-
stražil uši. Ucítil pach kouře a krve, zaslechl 
řinčení zbraní. Neslo se to kilometry daleko. 
Jedni idioti se řezali s jinými idioty.

A  ti dva, kráčející dole po  cestě, se k  té 
idiotské sešlosti nepochybně hodlají přidat. 

„Hej,“ křikl na něj ork. „Pojď s námi!“
Jeho kamarád kyklop si položil kyj a napil se z vaku.
„Chop-ped-Pork si to rozdává s Anal-gaepem!“
Jací imbecilové si dají taková jména? napadlo Neffiho. Není 

tohle staré Řecko?
„Přidáme se k  tomu, kdo dá víc,“ mrknul na něj velkým 

okem kyklop. „Takovej macek jako ty by se hodil.“
„Nemám zájem,“ zamračil se Neffi a na zdůraznění svých 

slov dupl kopytem.
Ork cosi zabručel a oba se dali znovu do chůze. 
Neffi seběhl pahorek a  klusal podél potoka, slunce pří-

jemně hřálo a cvrčci cvrlikali. Konečně ji ucítil. Se zavřený-
ma očima tu vůni nasál. Necítil jednu, ale rovnou dvě! Přidal 
do kroku a cválal, až se otřásala země.

Potok obtékal travnatý ostrov s letitou vrbou. V jejím stínu 
seděly dvě nymfy, jedna česala vlasy druhé. Měly světlou kůži 
a evropské, pravděpodobně středomořské rysy. Byly si nato-
lik podobné, že se muselo jednat o sestry. 
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„Kentaur!“ vyjekla první a překvapeně si zakryla ústa. Dál 
však seděla zády opřená o svoji sestru, nohy mírně rozkroče-
né, mokré roucho se jí lepilo na kůži a spíše její vnady umoc-
ňovalo.

Neffi vběhl do potoka a rozstříkl vodu. 
Zastavil metr od nich, až se kopyta zaryla do měkké půdy. 

Nymfy si ho fascinovaně prohlížely. Pak jejich mandlové oči 
sjely po jeho těle dolů. Obě se sehnuly, aby lépe viděly. Oče-
kávaly obří koňský pyj, visící z předkožky…

Zatvářily se zklamaně.
„Jsi Neffi?“ zeptala se ta první. „Ten, co nám psal?“
„Neffi Roztahovač,“ založil si svalnaté pracky na  hrudi. 

Současně však cítil, jak rudne. 
„Na  roztahovače teda nevypadáš,“ pronesla zklamaně ta 

druhá a opět se sehnula, aby se mu podívala pod břicho.
„Další, co jenom slibuje,“ posteskla si její sestra.
„No, tak možná budu potřebovat trochu pomoct.“ Neffi se 

snažil, aby si jeho dunivý hlas zachoval důstojnost.
Ta první si vyhrnula mokré roucho a odhalila klín. Její ses-

tra ji popadla pod koleny a zeptala se: „Svezeš nás?“
Neffimu do zorného pole vletěla maličká víla. „Nerada ru-

ším, ale máš schůzku.“
„To si děláš prdel!“ pronesla nymfa s roztaženýma no hama.
„To už je pět?“ podivil se Neffi.
Víla přikývla. Pak se ohlédla po nymfách. „Mám tě přeob-

jednat?“
„Ne, končím.“ 
Než zmizel, ještě zaslechl posměšný dívčí hlas: „Prej Roz-

tahovač!“

***

Neffi si sundal čepičku. Sedl si na kraj lůžka a promnul si obličej. 
Promarněný den…
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Rozhlédl se po lese, který ho obklopoval. Vítr šuměl v ko-
runách, ve vzduchu vonělo jehličí a mokrá půda, po jednom 
kmeni se škrábala veverka. Aspoň tušil, že je to veverka.

„Vypni to.“
Les zmizel a Neffiho obklopily holé šedé zdi. 
„Volá terapeut Lao,“ oznámil mu byt.
Neffi otočil ruku hřbetem dolů a v duchu zadal povel. 
Implantát zobrazil Laovu hlavu visící kousek nad Neffiho 

dlaní.
„Rád vás opět vidím, Wangu,“ usmíval se terapeut. 
Jeho virtuální pseudonym Neffi pochopitelně v  reálném 

světě nikdo neznal. 
„Já vás také, Lao. Jak se daří květinám?“
Lao mu začal vyprávět o  pěstování, zalévání a  hnojení. 

Neffi ho poslouchal na půl ucha, tyhle zdvořilostní úvody ne-
snášel, bez nich však byla konverzace nemyslitelná. Znal toho 
člověka skoro rok, ale nic o něm nevěděl. Mohlo mu být čty-
řicet nebo klidně dvě stě. A také to člověk vůbec být nemusel, 
možná se jednalo o věžovou UI. 

Lao konečně dokončil výklad o  pokojových rostlinách 
a zeptal se, zda Neffi v uplynulém týdnu nějak pokročil. Pěs-
tování kytek byla podivná, avšak přijatelná výstřednost; to, 
po čem prahl Neffi, bylo považováno za deviaci. 

„Byl jsem kentaur.“ 
„A?“ domáhal se Lao podrobností. Pohodlně se u  toho 

usadil s rukama sepjatýma pod bradou.
„Nic.“
„Vůbec nic?“ 
„Zkusil jsem ojet nymfy, najády, jednu mořskou pannu, 

i když tam se jednalo jen o orál…“
„A přitom jste…“
„Taky trpasličí lesní žínku,“ pokračoval Neffi. „Jednu orky-

ni, a dokonce i laň.“
„Laň?“ podivil se Lao.
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„Ano, laň. Samici od jelena. Napadlo mě, že když jsem na-
půl kůň, že to půjde.“

„A erekce se nedostavila?“
„Lehký záchvěv u těch nymf,“ přiznal Neffi. „Ale myslím, 

že by z toho stejně nic nebylo.“
Nymfy mohly být ve  skutečnosti dva znudění dědci. Ni-

koho to pochopitelně netrápilo – světy Virtu byly reálnější 
než realita – jen Neffi to z nějakého důvodu nedokázal do-
stat z hlavy.

Švihl zápěstím a hodil Laovu hlavu na jednu ze stěn, kam 
se promítl jeho obraz. Terapie pokračovala další hodinu. 

Populace ve  věžích už se nemusela bát nemocí, každý 
obyvatel měl krev bohatou na nanoboty, kteří si dokázali po-
radit prakticky se vším. Člověk si mohl nechat vypěstovat 
orgány, a pokud o to stál, mohl žít stovky let. Lidé většinou 
umírali po  dvou stoletích čistě proto, že ztratili o  život zá-
jem. I  psychické nemoci se daly vyřešit zásahem do  DNA. 
Jenže pak tu byly společensky nepřijatelné deviace trápící ji-
nak zdravé jedince, se kterými si lidské ani umělé mozky ne-
věděly rady. 

Lao (nebo to, co se za  jeho tváří skrývá) je však skvě-
lý psycholog. Na konci terapie Neffi málem uvěřil, že toužit 
po skutečném tělesném styku je nechutnost. Že akt doprová-
zejí pachy a lepkavé šťávy, o které rozhodně nestojí. Že je to 
nesmírně trapné a že reálný sex je v podstatě ponižující pro 
všechny zúčastněné strany. Kdo by si v tom chtěl máčet obli-
čej nebo se třít o cizí zpocené tělo, když je ve Virtu všechno 
tak čisté a intenzivní? Reálné orgasmy jsou jen slabým odva-
rem těch, které člověk zažije ve virtuálním těle muže, ženy či 
mytické bytosti. 

Rozloučili se zdvořilostními větami a  Laovým ujištěním, 
že Neffi za nic nemůže. Stěna zešedla.

„Mám připravit večeři?“ zeptal se byt.
„Ne,“ řekl Neffi tiše s pohledem na prázdnou zeď. „Neotravuj.“
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Horká slaná kůže naprosto cizí ženy… její tělesné pachy, 
vůně jejího přirození, chuť poševního sekretu… taková od-
pornost!

Tak proč ho to vzrušuje?
Nešťastně se zadíval na hrbol v rozkroku a do očí se mu 

hrnuly slzy studu. Pevně je zavřel a  strčil ruku do  kalhot. 
Masturboval a hanbou u toho plakal…

2.

135 dnů do Velké cesty 

Výtah padal a  nabíral rychlost. Neffi byl stále lehčí, až na-
konec ztratil váhu docela a na sedadle ho držely jen bezpeč-
nostní pásy. Neslyšně se řítil věží. Výtah začal brzdit a on opět 
dosedl na sedačku.

„Sto patnácté patro,“ oznámil hlas v reproduktoru a dveře 
se s jemným cinknutím otevřely.

Vydal se nudnou šedou chodbou. Míjel odbočky vedoucí 
k soukromým bytům a ke křižovatkám do dalších částí věže. 
115. patro obývá přes osmnáct tisíc lidí, ale cestou k vyhlíd-
ce potkal jen tři. 

Osobní setkání se stalo přežitkem. Naprostou zbytečností, 
která neměla v moderní čínské kultuře odůvodnění. Všech-
na setkání, společenské události, sportovní klání, kulturní 
a adrenalinové prožitky a v neposlední řadě sex se odehrávaly 
ve Virtu. Umělých světů bylo tolik, kolik stačila lidská fanta-
zie vytvořit. A tam, kde jí docházel dech, přiložily pomocnou 
ruku UI. Postavit na šabloně svět velikosti města trvalo pár 
dní. Postavit funkční planetu zabralo několik měsíců. 

Chodci, které potkal, se drželi pohyblivého zábradlí, jež je 
vedlo k jejich cílům. Na obličejích měli digitální štíty a byli 
zcela ponořeni do práce, rozhovorů nebo dvourozměrného 
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Virtu. Jediný Neffi kráčel středem chodby a díval se na sku-
tečný svět skutečnýma očima. Chodit s nezakrytým obličejem 
sice nebylo vyloženě zakázané, rozhodně to však odporovalo 
všeobecné slušnosti. Kašlal na to.

Když došel na vyhlídku, zastavil se u skleněné stěny a chví-
li si prohlížel džungli pod sebou. Na obzoru zablikal odraz 
slunečních paprsků na  skleněném povrchu věže Che-jüan. 
Ze vzdálenosti šedesáti kilometrů vypadala nepatrně, avšak 
byla monstrózní stejně jako ta Kantonská. Všechny věže byly 
postaveny podle stejného projektu. Proč měnit něco, co dob-
ře funguje? Každá měla tvar komolého kuželu se základnou 
2,9 nebo 2,8 kilometru a výškou osm kilometrů. Detaily se li-
šily, ale důležité bylo, aby prim hrála šťastná čísla. Proto má 
Kantonská věž 1 088 pater, ve kterých žije 20 580 000 obyva-
tel; proto žádná věž nemá patro obsahující číslo čtyři.

S rukama sepjatýma za zády se Neffi dal do pomalé chů-
ze. Neujde celých devět kilometrů kolem obvodu věže, bude 
mu stačit jeho obvyklá polovina, pak se jednou z radiál vrá-
tí k výtahům. Na celé vyhlídce byl sám. Díky nanobotům už 
člověku nehrozila obezita, proleženiny ani atrofie, spousta 
lidí tak ztratila o pohyb zájem. Nevycházeli z bytů, když vylo-
ženě nemuseli. Proč se namáhat a potit se, když můžete plavat 
v oceánu s delfíny nebo hrát s kamarády fotbálek na vypro-
dané Maracaná? Proč zírat na  nehybnou přírodu za  sklem, 
když se můžete procházet po Marsu? I pohyb ve Virtu vypla-
vil do těla endorfin a způsobil příjemnou únavu, tak proč se 
namáhat v realitě?

Neffi měl naopak procházky rád; užíval si pohled na reálný 
svět obklopující věž. Byl prostě podivín. 

Objevilo se moře. Šedá masa vody ubíhající do nekonečna. 
Devadesát kilometrů tímto směrem stojí ostrov věže Chuej-
-Čou, kterou před mořem chrání dvacetimetrové hráze. A ani 
ty nestačí při tajfunu stupně šest. Vidět byla pouze z horních 
pater při výjimečné viditelnosti.
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Neffi zadumaně kráčel s  pohledem upřeným ven. Pak se 
podíval před sebe a spatřil tu osobu. 

Zjevila se za ohybem pravotočivé chodby. Seděla na lavici. 
Na tu vzdálenost nepoznal, jakého je pohlaví; stejně jako on 
na sobě měla hedvábné hanfu rozdělené širokým pásem. Vy-
jít do ulic věže jinak než v tradičním oděvu by byla společen-
ská i kariérní sebevražda. Nepoznal ani, zda má na obličeji 
digitální štít, nebo jestli se kochá výhledem. Ale Neffiho za-
ujalo už jen to, že tu sedí. Volnou chůzí se k ní blížil. 

Štít neměla a byla to žena. Či spíše dívka. Pravda, mohlo 
by jí být šedesát a Neffi by to nepoznal. Otočila hlavu a podí-
vala se na něj, pak se odvrátila a zase se zadívala skrz skleně-
nou stěnu. 

Jak se k ní blížil, začal být nervózní. Cítil, jak mu v hru-
di duní srdce. Má dělat, že ji nevidí, nebo jí má popřát hezký 
den? Když došel na  deset kroků, opět se k  němu otočila. 
A usmála se. Neffi na místě zkoprněl. 

Připadala mu krásná. Nádherná! 
Lehce se uklonil: „Přeji hezké odpoledne, madam.“
Vstala a též se uklonila: „I tobě, pane.“
Neffi netušil, jak pokračovat, a tak jen stál a přitrouble se 

usmíval. Ve společnosti, kde se lidé osobně stýkali jen výji-
mečně, existoval složitý protokol pro konverzaci i pro pohyby. 
Ale už jen tím, že se potkali zcela neplánovaně s odkrytými 
obličeji, tento protokol poslali k čertu.

Dívka se zase posadila. Vyložil si to jako signál k odchodu, 
ale ona promluvila: „Je těžko uvěřitelné, že tam před pěti sty 
lety byla pevnina.“

Neffi se opět zadíval ven na mořskou hladinu. „Ehm, ano. 
Města, silnice… a tak.“

„Jmenuji se Ming-Mei.“ Další hrubé porušení protokolu. 
Neffi si později uvědomil, že přesně v tomto okamžiku se 

do té rebelky zamiloval. Její otec vybral trefné jméno. Ming-
-Mei – inteligentní a krásná.
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„Jsem Kao Wang.“
„Posaďte se,“ ukázala vedle sebe. „A pojďte si povídat.“

3.
 

120 dnů do Velké cesty 

Jednou měsíčně Neffi navštěvoval otce. Musel, nedalo se 
tomu vyhnout. 

Zlatá, deset metrů vysoká brána se za  ním tiše zavřela 
a Neffi se vydal přes velikášské nádvoří k paláci. Jeho sandá-
ly pleskaly o mramor a hedvábné hanfu ševelilo. Vybral rodo-
vé rudé a žluté odstíny, s drakem vyšitým na zádech. Klidným 
důstojným krokem a s rukama zastrčenýma do rukávů kráčel 
k monstróznímu schodišti. Nepochyboval, že ho otec sledu-
je. U paty schodiště se zastavil a poklonil se. Nejen otci a jeho 
předkům, ale také funkci, kterou zastával. Vykročil, opět po-
malu a  důstojně. Mohutné rudé sloupy podpíraly střechu 
s tradičními vzhůru obrácenými rohy. Nad prvním podlažím 
stála další dvě. Když vešel do jejich stínu, v přítmí cosi zaskří-
pělo. Jako ostří nože drhnoucí o brousek. 

Podíval se tím směrem. Drak zvedl hlavu a  zadíval se mu 
do očí. Byl obrovitý, tuny svaloviny obalené ocelovými šupina-
mi. Drak se zvedl na všechny čtyři a kolébavou chůzí se k němu 
vydal, ocas táhl za sebou a od šupin tu tam odlétla jiskra. Neffi 
klidně stál, obličej bez výrazu. S každým krokem se země otřás-
la. Drak se zastavil pár metrů od něj, s  rohatou hlavou těsně 
pod stropem. Celé atrium mu bylo postavené na míru. Hlava 
se sehnula a zblízka si ho prohlédla. Pak si otcův bezpečnostní 
systém odfrkl a Neffiho ovanul rozžhavený dech.

„Vítej, Long Kao Wangu,“ zaburácel a Neffi zahlédl v hlou-
bi jeho hrdla pekelnou výheň, kterou by ho mohl v okamži-
ku zpopelnit.



55

Neffi

Zabít ho nemohl, ale bolelo by to? 
Pokud k tomu nedala oběť notářsky ověřený souhlas, ne-

bylo ve  Virtu technicky možné působit bolest. Ale Neffi 
nepochyboval, že tuhle překážku – stejně jako mnoho ji-
ných – dokázal otec obejít. Bolelo by to kurevsky! Pravděpo-
dobně víc než v realitě. 

Křídla vrat zdobená vyřezávanými draky se otevřela. Otce 
našel v trůnním sále, seděl za megalomanským vyřezávaným 
stolem a úřadoval. Měl otevřené tři terminály, na kterých pře-
jížděly grafy a čísla, nad stolem se vznášely holografické hla-
vy jeho tajemníků.

„Synu!“
„Rád tě vidím, otče,“ uklonil se Neffi.
„Dáš si čaj?“ 
„Bude mi potěšením, pane,“ odpověděl Neffi a v duchu se 

obrnil před zdlouhavým čajovým obřadem, který bude pro-
vádět otcova virtuální konkubína.

Návštěvy trvaly vždy hodinu a  odvíjely se podle stejné-
ho scénáře. Neffi trpělivě zodpovídal otázky. Jako první otce 
zajímalo vzdělávání, jak prospívá v  psychologii a  v  umění 
vládnout. Také chtěl vědět, jak se ujímá Neffiho nejnovější 
implantovaný čip a zda už ho umí ovládat.

Čip obsahoval téměř kompletní vědění lidstva. Neffi o něj 
nijak nestál. Jenom se s ním naučit zacházet trvalo celé roky, 
ale otec viděl jeho budoucnost jasně – jednou ho nahradí 
v  křesle Politbyra. A  tam musí být člověk vševěd, alespoň 
teoreticky. Bylo jedno, že vše podstatné vymyslely umělé 
inteligence, vládli lidé, kteří drželi UI na elektronických ře-
tězech. Kdyby jim je sejmuli a nechali UI plně rozkvést, svět 
by byl možná lepším místem, ale lidé by se stali bezmocný-
mi dětmi.

Otec patřil k nejmocnějším mužům Kantonské věže a jako 
takový si vymohl ne jedno, ale rovnou dvě povolení pro po-
tomka. O  čtyřicet let starší bratr udělal vědeckou kariéru 
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coby uznávaný psychonaut. I  dárkyně vajíčka, kterou Neffi 
nikdy nepotkal, byla vznešená – dcera dalšího člena Politby-
ra. Od Neffiho se tedy očekávaly jen ty nejvyšší mety. 

A jeho přitom vládnutí k smrti nudilo. Rád kreslil (oprav-
dovým uhlem na skutečný papír), rád budoval světy. Zajíma-
la ho antropologie a historie, zejména doba Kolapsu a pád říší 
zlatého věku – USA, EU a Velké Číny.

„Pomáhají terapie?“ zeptal se otec a decentně upil z kalíšku 
dynastie Ming.

Samozřejmě o jeho deviaci věděl. Ten muž věděl o všem.
Když bylo Neffimu čtrnáct, postavil si první svět – doko-

nalou kopii věže. Jen s tím rozdílem, že se na chodbách mohl 
nosit jen horní díl hanfu. Zakrývat si genitálie prostě bylo 
v  tomto světě nepřijatelné. A  místo pozdravu se souložilo. 
Zval tam přátele, aniž by věděl, co jsou vlastně zač. Někdo ho 
udal za znevažování Systému. Byl to malér jako hrom. Otec 
to sice dokázal ututlat, ale od té doby ho držel pod dozorem. 
Neffi nepochyboval, že ve všech světech, kam kdy páchl, ho 
mají na mušce jeho UI.

„Mám svoji slabost pod kontrolou, pane,“ odpověděl pod-
le očekávání Neffi. „Pan Lao je skvělý terapeut.“

„To rád slyším. Až nadejde čas, najdu ti manželku.“
Což nutně neznamenalo, že ji Neffi někdy potká. Ať už 

v reálu, nebo ve Virtu.
„Blíží se to,“ poznamenal otec.
„Ano, zbývají tři měsíce. Je to vzrušující,“ odpověděl Neffi 

neutrálním tónem.
Měl chuť podotknout, že je to kravina. Že z Velké cesty nic 

jiného než průser nekouká. 
Ale pochopitelně mlčel.
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4.

119 dnů do Velké cesty

Druhý den se opět setkal s Ming-Mei. Čekala na něj na ob-
vyklém místě na vyhlídce. Viděli se už potřetí, což z ní dělalo 
osobu, se kterou se v realitě setkal nejčastěji. S otcem se vi-
děl jen dvakrát, z toho jednou jako batole. Bylo jí šestadvacet, 
o pouhých pět let starší než on!

Povídali si a smáli se spolu – decentně, jak povolují kon-
vence. Mluvili o všem možném. 

To odpoledne Ming-Mei poprvé zmínila Velkou cestu. Ne-
řekla to přímo, ale Neffi měl dojem, že o ní mluví s obavami. 

Což nebylo jenom tabu, bylo to přímo nebezpečné. 
Jednou se ve Virtu setkal s hovorným chlapíkem, který se 

o Cestě vyjádřil vysloveně kriticky. Druhý den jeho pseudo-
nym zmizel z celého Virtu. Neffi už ho nikdy neviděl.

„Bude to zajímavé,“ podotkla Ming-Mei. „Panenská Země… 
Celou planetu budeme mít pro sebe.“

Tak úplně panenská nebude, pomyslel si Neffi. 
Ve východní Africe se budou potloukat velmi mladí homo 

sapiens. Je poměrně jasné, jaký osud je potká.
„Nenapadá tě někdy, co by se stalo, kdyby nás to odpink-

lo jinam?“
Odpinklo. Neffi ta její nekonvenční slovíčka miloval.
„Neodpinkne nás to. Vždyť na Cestě se pracuje celé století. 

Propočty dělají nejlepší vědci i umělé inteligence.“
O Velké cestě bylo rozhodnuto celé roky před tím, než se 

oba narodili. Jich se na názor nikdo neptal. Ani těch milionů 
divochů, kteří na téhle verzi Země zůstanou.

„Já vím, ale přesto… mám z  toho mrazení,“ řekla tiše 
a uchopila ho za ruku. Jen tak nesměle se dotkla prsty jeho 
dlaně.

Neffiho to okamžitě vzrušilo.
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Poprvé v životě se dotýká živého člověka! Dokonce krás-
né dívky!

Znepokojeně přehodil nohu přes nohu, bál se, že z toho eja-
kuluje. Ming-Mei – vyrušená tím pohybem – ho zase pustila. 

„Co když se neprobudíme sto dvacet tisíc let v  minulos-
ti, ale třeba jenom tisíc? Nebo jen pět set, v chaosu Kolapsu?“

„Takhle bys neměla mluvit,“ upozornil ji. „Máme výkonné 
urychlovače. Naše kolektivní vědomí je nejsilnější v celé his-
torii lidstva. Vše dopadne dobře.“ 

Mluvil naléhavým tónem, nechtěl, aby v  tom rozhovoru 
pokračovala. 

Pravděpodobně si to uvědomila i ona, protože se omluvně 
usmála. „Věřím v Systém!“ řekla rozhodně, jako by je někdo 
poslouchal. Což se možná skutečně dělo.

Potom se rozzářila nad novým nápadem: „Pojď si zasouložit!“
Neffiho srdce poskočilo do  krku. Nahlas polykal, aby ho 

dostal zase zpátky. Erekce byla na  svém životním vrcholu. 
Měl co dělat, aby se nezačal kroutit a třít o látku kalhot.

„To je… skvělý nápad!“
Odjedou rovnou spolu? Nebo jí řekne svoji adresu? A je to 

vůbec povolené? Návštěvy se domlouvaly celé měsíce dopře-
du a vždy pro ně byl pádný důvod. Ale nikdy neslyšel, že by 
spontánní návštěva byla zakázaná. Nebo soulož, když na to 
přijde. To bylo tak nechutné, že pravděpodobně nikdo ne-
předpokládal, že by se k ní někdo snížil.

Ming-Mei nadšeně vyskočila. Protokol velel, aby vstal 
i Neffi. Váhavě tak učinil a sepjatýma rukama si kryl klín.

„Posílám ti adresu,“ špitla dívka.
V Neffiho uchu to lehce píplo, když adresa dorazila. A jeho 

srdce pokleslo. A nejen srdce…
Samozřejmě nebudeme šukat v  reálu! nadával si. Snad sis 

nemyslel, že by se chtěla mazlit s tvým žilnatým pinďourem. Že 
by do sebe nechala stříkat tvoje tělesné tekutiny…

Oba se uklonili. 
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„Tak za  patnáct minut,“ usmála se Ming-Mei a  odkráčela. 
Pomalu a elegantně, přesto bylo znát, že by se nejradši rozběhla.

Přetížení výtahu tlačilo Neffiho do  sedačky. Přemýšlel 
o příštích minutách a nervozitou se potil. Nepostaví se mi, to 
je jasné. Dokonale se znemožním…

Přesto se v bytě položil na lehátko a nasadil si čepičku.
„Sedm hodin už jsi nejedl,“ upozornil ho byt. „Chceš na-

krmit?“
„Dobře,“ hlesl Neffi a zadal adresu. 
Bodnutí kanyly s výživou už necítil. Stál na obřím lekní-

nu uprostřed jezera. Zapadající slunce se odráželo od hladiny 
jako od zrcadla. Uprostřed stál dřevěný altán, jehož záclonky 
povlávaly v jemném vánku. Za nimi se rýsovala dívčí postava.

„Pojď ke mně,“ špitla Ming-Mei.
A Neffi šel, našlapoval z jednoho leknínu na druhý.
Měl na  sobě lehoučký hedvábný župan. Nechtěl jít hned 

nahý. Jak se blížil, záclonky se odhrnuly. Ming-Mei ležela 
na široké posteli, opřená o polštáře. Na sobě měla lehoučký 
průsvitný závoj. Vykukovalo z něj levé ňadro. Měl dojem, že 
je o něco větší než ve skutečnosti, jinak však byla Ming-Mei 
naprosto stejná. Její kulatý srdečný obličej a  veliké zvědavé 
oči, dokonce i vlasy měla stejné. Je to ona! Takhle vypadá do-
opravdy! Sice jsou ve sterilním Virtu, ale blíž realitě se zřej-
mě nikdy nedostane. 

Navíc je to poprvé, kdy bude souložit s někým, o kom ví, 
jak venku vypadá! To samo o sobě stačilo. Neffiho organis-
mus začal pumpovat krev do těch správných partií. 

Rozvázal župan a nechal ho spadnout. Kráčel k loži erek-
cí napřed. Byla pořádná a on na ni byl náležitě hrdý. Nějaký 
ten centimetr si sice přidal, ale to mu nemůže nikdo vyčítat. 
Vždyť je Číňan, sakra.

Ming-Mei si ho prohlédla odshora dolů a  mlsně se olíz-
la. Odhalila i druhé ňadro. Levou rukou si hrála s bradavkou, 
pravou vsunula pod závoj mezi stehna. 
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Roztáhla je a závoj se rozevřel. 
V pěsti třímala mohutný pyj.
Neffi se na místě zastavil a jeho síla ho začala opouštět.
„Co se děje?“ ptala se Ming-Mei. 
Neffi na to neodpověděl.
Dívka pokračovala: „Tobě to vadí?“
„Myslel jsem, že budeš… opravdová.“
„Proč?“ 
„Jsem spíš… na vagíny… I když jinak ti to moc sluší!“ 
Pokusil se zachránit situaci, ale erekce už to nadobro vzda-

la. Ming-Mei se trochu uraženě zakryla. 
Neffi zadal pokyn a pyj se opět ztopořil. Sice z toho nebude 

žádný požitek, ale nechtěl ji zklamat. V pravý okamžik spus-
tí orgasmus…

„Netušila jsem, že máš předsudky,“ trvala na  svém Min-
g-Mei. „Teď už to nezachráníš, vím, že podvádíš.“ Naštvaně 
si ho prohlížela. „Takže bys radši, abych měla kundu? Abys 
do mě mohl pronikat a mít pocit dominance?“

„Nemusíš být hned vulgární. Omlouvám se… Ale možná 
jsi mi to měla říct.“

„A proč?“ stále nechápala. „Zvykla jsem si na něj. Baví mě 
to s ním. Časem se k vagíně možná vrátím, ale teď mám pro-
stě penisové období.“

„Jasně. Chápu…“
„Jsme přátelé, myslela jsem, že se trochu pobavíme.“
Přátelé? 
Já tě miluju!
Ale nahlas nic neřekl. Odhlásil se.
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5.

110 dnů do Velké cesty

Posílal jí jeden vzkaz za druhým, ale ignorovala ho. Pokoušel 
se znovu navštívit jezero s lekníny, ale adresa byla zablokovaná. 

Odpověděla mu až po  týdnu soustavného doprošování. 
Svolila ke schůzce v reálu – na vyhlídce. 

Venku už byla tma a vyhlídka měla ztlumená světla, věž 
Che-jüan kdesi v dálce dokonale splynula s černou džunglí. 
V  dávnověku mívaly mrakodrapy okna ven a  v  noci zářily 
umělým světlem, dnes je takové plýtvání zbytečné. Rezidenti 
o pohled ven nestojí, a tak se celý plášť věží využívá pro ver-
tikální zahrady. 

Ming-Mei seděla na lavičce, hlavu ozářenou vnitřním svět-
lem štítu. Sáhl do kapsy a ze zdvořilosti si nasadil svůj.

Došel k ní, uklonil se a pozdravil. Ona vstala, též se uklo-
nila a popřála mu hezký večer. Požádal o svolení posadit se. 
Gestem i slovem souhlasila. Usadil se až po ní, na předepsa-
nou vzdálenost dvou metrů. Pár minut vedli zdvořilostní 
konverzaci. Poté se zeptala, proč ji požádal o schůzku, ke kte-
ré svolila jen s ohledem k postavení jeho otce.

„Ming-Mei, prosím,“ zašeptal a sundal si digitální štít. 
Otočila se k  němu. Jak velela tradice, vnější strana její-

ho štítu zobrazovala starodávnou respirační masku. Oválný 
vzduchový filtr přes nos a ústa, temné kruhy místo očí.

„Měl bys mít nasazený štít, pane.“
„Prosím,“ zopakoval. „Buď jako dřív.“
Nic neříkala. Hleděly na něj dva nepřátelské černé otvory. 

Pak se štít změnil a místo masky se objevila bílá tvář čínské 
panenky se sytě rudými rty. Obraz určený pro přátele a čle-
ny rodiny. 

„Jsi naprosto jedinečná,“ pronesl do ticha. „Jsi nejlepší člo-
věk, jakého jsem poznal.“
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Očekával, že se zvedne, předvede úklonu a odejde. Místo 
toho si sundala štít, oči se jí v šeru leskly.

„Děláš si ze mě legraci?“ zeptala se opatrně.
„Ne!“ dušoval se Neffi. „Miluju tvoji otevřenost. Tvoji ne-

závislost. Ještě s nikým jsem si nikdy tak pěkně nepopovídal.“
„Vždycky jsem si myslela, že jsem divná. Nemám moc přá-

tel, víš?“
„Nejsi divná. Oni jsou divní! My jsme normální!“
Tomu se zasmála. Otřela si oči. Přisedla si až k němu.
Pak se ho opět dotkla. Vzala ho za ruku.
„Nevadí, když to dělám?“ špitla.
Neffi se zmohl jen na zavrtění hlavou.
„Vím, že to není slušné, ale chybí mi to. Myslím – dotýkat 

se někoho jiného.“
„Myslím, že je to přirozené,“ polkl Neffi a její ruku sevřel. 
Seděli tak snad minutu, tiše, dívali se vzájemně do očí a dr-

želi se za ruce.
„Oblíbila jsem si tě, Wangu.“
„Říkej mi Neffi.“
„Neffi? To je roztomilé…“
„Miluju tě!“
„Co tím myslíš?“
Ale to už Neffi přestal rozumně uvažovat. Naklonil se a své 

rty přitiskl na její. 
Byla paralyzovaná šokem. 
Špatně si to vysvětlil, přitiskl se ještě víc a rukou zajel pod 

její hanfu. Šňůrky povolily a jeho prsty se dotkly teplé same-
tové kůže.

Až nyní se vzpamatovala. Snažila se ho odstrčit. Pokouše-
la se něco říct nebo aspoň křičet, ale on jí do úst strčil jazyk. 
Zvedl se jí z toho žaludek.

Líbal ji a šmátral po jejím těle. Nahmatal ňadro. Mnohem 
menší než ve Virtu, ale tak opravdové! Lehce ho stiskl. Jaksi 
vzdáleně si uvědomoval, že její reakce není ta správná. Že se 
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vlastně brání. Jeho mozek řval poplachem a v mysli se míha-
la rudá bezpečnostní světla, ale nedokázal jim věnovat pozor-
nost. V tu chvíli byl schopen jedině cítit. Líbal ji na krk, lízal 
její slanou kůži, jednou rukou ji držel a druhou rval za pás 
a  dolů do  rozkroku. Šeptal, že ji miluje. Že je nejkrásnější 
žena pod sluncem. Slyšel, jak ječí, ale ani tomu nedokázal vě-
novat pozornost. Dotkl se jejích chloupků a ona mu zaryla 
nehty do tváře.

A Neffi mocně ejakuloval.
Za příbojem orgasmu zaslechl kovový klapot. 
Pak v zadnici ucítil bodnutí a začal se vznášet. 
Překvapeně a  trochu pobaveně viděl sám sebe, jak padá 

na záda. Jak Ming-Mei prchá a přidržuje si roztržený hedváb-
ný kabát. Po jeho levici se objevil velký kovový pavouk. 

„No, ahoj…,“ usmál se ospale Neffi.
Stroj ovládaný věžovou UI a  před dávnými věky navrže-

ný tak, aby budil děs, vysunul kusadla a  opatrně ho zvedl. 
Říkalo se, že tu jsou, aby dodržovali bezpečnost, ale nikdo, 
koho Neffi znal, je nikdy neviděl. Nebyli potřeba. Pavouk stál 
celé dekády v nějaké komoře a čekal na tento okamžik.

Odnášel jeho bezvládné tělo a temnou vyhlídkou se rozlé-
hal kovový klapot osmi nohou.

Teď budu asi slavnej, pomyslel si Neffi a poddal se spánku.

6.

108 dnů do Velké cesty

Před dvěma lety si Neffi postavil město a od té doby ho zdoko-
naloval. Jednalo se čistě o historickou rekonstrukci založenou 
na záznamech a vykopávkách. Typické středoevropské před-
městí z období zlatého věku. Konkrétně z přelomu dvacátého 
a jednadvacátého století. Pozval do něj i několik znalců, včet-
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