
Podzimní listí

Toho dne si Leo pakoval kufty. Vzal s sebou pastu na zuby, ručník, 64 bochníků chleba a 3 miliony 
southportských franků. Balil se na lehko. Jakožto prezident si může všechny potřebné věci koupit až
na místě. Vylezl s kufry ze svého supertajného Southportlandského sídla a ty naložil na kočár, který 
byl poháněn southportlandskými občany. U kočáru na něj již čekal Davidtrans. 

Leo si nasadil sluneční brýle a pohlédl na oblohu. “Takové pochmurné podzimní počasí, už abych 
byl na plážích… kam žes mi to rezervoval letenku?“

„Slunný rezort 2B2T, pane.“ 

„Tak ať raději nestojí za hovno.“ utrousil a nastoupil do kočáru.

„Šťastnou cestu pane.“

„Ne tak zhurta duhovko. Nezapomeň, že máš ještě nějaké úkoly.“

„Ano, World edit nefunguje, pak máme problémy s tím fly a samozřejmě se pojebalo 
teleportování.“

„Tedy všechno šlape jako hodinky.“

„Málem bych zapomněl. Něco se stalo s banama a kickama a to ani nemluvím o tom, že se lidi 
odpojují ze serveru 5 vteřin.“

Leo se na Davidatranse dlouze podíval.“Zkrátka to proboha oprav dřív, než na to přijdou ovce. Tady
jsou klíče od mého sídla a moc se tam nepoflakuj.“ dořekl a hodil po Davidovi klíče. Poté 
zabouchal na dveře kočáru a zařval. „Hyjé“ Ten se vzápětí rozjel.

„Šťastnou cestu pane!“ mával David. 

David vstoupil do tajného sídla Southportlandu. V kanceláři Lea si všiml obřího komínu papírování 
a na pracovním stole spatřil rozjebané pluginy Minelandu. „Zatracená práce, proč jsem vůbec bral 
pozici hlavního admina?“ V místnosti spatřil dveře s nápisem NEVSTUPOVAT. „Neříkej mi co 
mám dělat, cedule.“  odsekl a chopil se kliky. Zamčeno. Možná bude do zámku pasovat Leovo klíč. 
BINGO. Netrpělivě odemknul a otevřel dveře. Rozsvítil redstone lampy a zjistil, že se nachází v 
tajném archivu Minelandu. Našel zde prakticky klenoty. Pilčíkovu občanku, Barrbarrovo 
přestupkové řízení, Iderkovo policejní odznak a také Burritovo psychologickou příručku pro 
novorozeňata. Z police sundal sadu zaprášených disků.“Úúúúú to vypadá důležitě.“ zachichotal se 
David, zatímco oprašoval disky. Vylezl, s krabicí plnou disků, ven a podíval se ještě jednou na 
hromady práce v kanceláři. „Pfff, to počká, teď mám důležitější věci na práci.“

Kecnul na gauč k obří úhlopříčce v Leově obýváku. Netrpělivě nacpal první CD do přehrávače. Zde
spatřil neznámého hráče, jak pomocí TNT odstřeluje ore bloky. „Nuuuuuda“ zívnul a vložil nový 
disk. „Nějakej pes“ zasmál se a očekával Leovo psa, který cupuje southportlandkou hymnu i s 
občanem, který ji nesl. Po chvilce dívání však jeho úsměv zamrzl na tváři. Fascinovaně sledoval CD
dál a dál. 

Na černé obrazovce už zůstalo jen bílé FIN. David byl tímto cédéčkem naprosto unesen a začal v 
prázdném obýváku tleskat. „Tohle musím ukázat ostatním.“ zahlaholit v šoku.



David seděl na gauči celé hodiny v transu. (BADUM-TSSSSS) Z transu jej vyvedl ven zvonek. 
Někdo přišel na návštěvu? David se zvedl z gauče, šel ke dveřím a otevřel. Zde stála ona. Indu… 
Arlen.

„Víš kolik je hodin?“ otázala se. „Celý den jsi tu zavřený a přesto není žádná práce hotová. Jak 
mám moderovat, když ani nemůžu nikoho zabanovat na serveru.“ pronesla a odhodila tašku na zem.

David jen koukal na Arlen. Na tváři zmrzlý úsměv. 

„Je ti něco? Vypadáš celý bledý.“ přejela mu rukou po čele. Studené. Znepokojeně mu hleděla do 
očí. „Vypadáš podchlazeně, možná bychom se měli zahřát někde v teple, uvařím ti čaj.“ než však 
odešla, chytil ji za ruku. 

„Něco ti musím ukázat.“ řekl strojně David, zatímco ji hleděl do očí. 

„Nech mne hádat, ono proslulé Davidovo Déčko.“ zasmála se.

„Možná později.“ 

„Zvláštní, většinou říkáš BONK, TO THE HORNY JAIL YOU GO.“ 

„Zvláštní, většinou mluvíš slovensky.“

„Většinou, nicméně toto je lowbudget fanfikce. Na autentickou Slovenku nebyl čas.“

„Pojď se mnou.“ řekl David a dál táhnul Arlen za ruku. Došli až do obývacího pokoje ke gauči. 

„Tady?! Na Leově gauči?! Já mám standarty. Bůhví, co si sem on všechno vodil. Vidím mezi 
polštářema črtvrťák? Navíc za hoďku je tu i Erikej.“ David tiše sledoval Arleninu rozprávku, na 
jejíž konci bezeslovně ukázal na úhlopříčku televize. „Jdeme koukat na film.“ vypadlo z jeho úst a 
stáhnul ji s sebou na gauč. Arlen se přitulila k Davidovi a objala jej kolem pasu, ten však strojově 
seděl a držel ovladač. „Jsi nějakej divnej dneska a o čem vlastně ten film je?“ „Uvidíš“ vypadlo 
strojově z Davida. Arlen se zadívala na černobílou obrazovku, postupně však upadla do podobného 
stavu, ve kterém byl David. Na konci začali oba tleskat u nápisu FIN. 
„Toto je to nejlepší, co jsem kdy viděla.“ řekla strojově. „Pomůžeš mi? Musí to vidět i ostatní.“ 
zeptal se David. „Ano, pomohu.“ Dvojice dál seděla v transu na gauči až do zazvonění zvonku.

Erikej nezvonila jen jednou, opakovaně mačkala, v nekonečném ADHD stylu, tlačítko zvonku a 
snažila se napodobit melodii reklamy na Jogobelu. Dveře otevřeli David s Arlen. 

„To čo e toto, přečo vam to tolko dluho trvalo mi otvoriť dveř.“

David a Arlen jen koukali skrze Erikej ve dveřích.

„Prečo na ma tak dluze zazerátě. Som snad k zožranie lebo čo.“

„Taky mluvíš dneska divně.“ odpověděl strojově David.

„Prepač macik, niekto mi vkláda slova do hube.“



Náhle ji oba popadli za ruce. „Pojď, ukážeme ti film.“ začali ji tahat za ruce a později i za vlasy 
směrem k obývacímu pokoji. Dveře sídla se rozhodně zavřely a z útrob bylo slyšet jen skomíravého
řevu Erikej. „Nieeeeeee, nieeeeeeeeee, veď toto je ďasná nůůůůůůdaaaaaaaa…!!!“

Filda se procházel při měsíčku po území svého státu. Jakožto pyšný nový majitel, musel zaplnit 
velké boty jeho předchůdců. Při procházce kolem chladících věží nové jaderné elektrárny si však 
nemohl nevšimnout postavičky, která seděla na vrcholku. 
„Krtku to jsi ty?“ zalekl se Filda „Okamžitě slez dolů, slyšíš?!“ Krtek však dlouze zíral na 
mycelovou zemi pod sebou. „Oni mi chtěli ublížit. Chtěli, abych to viděl.“ 
„Nerozumím ti Krtku. Slez dolů a já ti pomůžu.“
„Já se bojím Fildo. Oni mne celý den pronásledují.“ krtkovi ukápla slzička.
„Kdo?!“ 
„Ale mne nedostanou.“ Krtek si sundal elytru a skočil dolů. 
„Neeeeeeeeeeeeee!“ příliš pozdě. Krtkovo tělo dopadlo na zem a červeně zablikalo. Všude po zemi 
se rozsypaly hromady dirtu a cobblestonu. 
Krtkuv_dort left the game.

Zmatený Filda doběhnul k jeho ostatkům. Kamenná enchantovaná lopatička se leskla ve svitu 
měsíce a v hromádce dirtu spatřil i dopis na rozloučenou. Než ho však stačil rozlepit, poklepal mu 
někdo na rameno tenčím diamantového meče. „Co tu děláš tak pozdě?“ zeptal se ho David. 
Filda se zalekl a udělal krok vzad. Zacouval tak do Erikej, která v ruce třímala vodítko a zvesela se 
zubila. „Něco ti ukážeme.“ přistoupila ze tmy Arlen.

Slunce vstávalo rudé. Nad územím Monteblanca se táhnula mlha. Říšský kancléř Nadík podepisoval
depeše, ve kterých předával svůj stát Eraxusu. „Co jsem to udělal za hovadinu.“ řekl, když na papír 
přivoskoval pečeť. Z rozjímání jej vyrušil Mončičák. „Vůdče, máte tu návštěvu.“ 
„Nikoho neočekávám, pošli je do prdele MORE!“ zařval.
„Ale je to bílý muž.“ 
„Árijský? Čistý?“ podivil se Nadík.
„Doslova Whiteman, pane.“
„Toho už teprve ne!“
„Já to slyšel!“ ozvalo se z chodby. 
„Ach jo, pusť ho sem.“ rezignoval.
„Chtěl jsem s tebou mluvit, ale pokud o mne nejevíš zájem, mohu se klidně odporoučet zase zpátky 
ven a to si piš, že ti to potom bude líto!“ rozčílil se Whiteman.
„Dobře, nemusíš být tak pasivně agresivní.“

Po čtyřicetiminutové rozepři, ve které se řešilo, jestli je Whiteman pasivně agresivní, či nikoliv, se 
konečně vrátili k původnímu tématu.

„Nadíku, něco se děje ve Tswillinu.“
„Co se děje ve Tswillinu?“ otázal se Nadík.
„Lidé se tam chovají divně. Velmi strojově, pořád melou cosi o nějakém filmu.“ 
„To budou jistě ti noví Transformers 7.“ mávnul rukou Nadík.
„Ty mi nerozumíš. Vypadají jako bez duše. Plahočí se ulicemi.“
„Tedy podobně, jako tady v Monteblancu.“ ukázal na zuboženou populaci venku.
„Ty mi to prostě neděláš jednoduchý“ překřížil ruce na hrudi Whiteman. „Pojď“, popadl jej za ruku.
„Nešahej na mě MORE.“ zakřičel. „Já půjdu sám“ a zadal /spawn. 

Tswillin se toho období zabarvil do podzimního kabátku. Na ulici nebylo shrabané listí a tak hrála 
odstíny hnědé, žluté i načervenalé. Krátce po Nadíkově spawnutí se zastavili všichni občané 
Tswillinu. Jakoby zmrzli. Dlouhé pohledy, nikdo ani nedutal. Jen zírali. 



„To je to, o čem jsem ti říkal.“ zašeptal mu do ucha Whiteman. 
„Co čumíte MORE!? Jste neviděli Moderátora bo co?!“ rozčílil a dav se rozešel ulicemi. Whiteman 
i Nadík se zastavili na pivko v Payslhousu. Tam to nebylo o moc lepší. Všichni vysedávali nad 
zvětralým pivem a hleděli si do očí nepřítomnými pohledy. Když Nadík pozdravil, všichni se 
podívali na dvojici nových hostů a skupinově odpověděli na pozdrav. „Tak se mi to líbí, alespoň 
jsou slušně vychovaní.“ Hospodský bezeslovně oběma načepoval pivo. Zelená barva a smrdělo po 
místní stoce. Omamný zápach je praštil do obličeje. V hospodě bylo nebývalé ticho. Nakonec to 
moderátor nevydržel a odešel ven. Whiteman jej následoval. „Už mi věříš?“ 

„Nechte mne!“ ozvalo se v boční uličce. Opatrně nakoukli do temné uličky, kde vláčeli místní 
nějakého nešťastníka a společně zmizeli ve útrobách jednoho z přilehlých domů. „To byl Kertyz.“ 
zašeptal vyděšeně Whiteman. „Vlezeme si do křoví a budeme ten barák pozorovat.“ navrhnul 
Nadík.

Po chvilce vyšla skupina místních ven, včetně Kertyze. Ten se držel davu a pokračoval dál ulicí. 
„Co to doprdele je more… musíme za Olcaponem.“ 
„Počkej, hele.“ z domu vylezly Arlen s Erikej. Ty se zastavily a začaly hledět na křoví, ve kterém se
oba skrývali. Jakoby věděly, že tam sedí. Stály a dívaly se. Whiteman to nevydržel a vyběhl ven. 
Nadík jej následoval. Probíjeli se davem směrem k Tswilinské radnici. Všichni se jich ptali na film, 
nebo se je snažili při útěku zadržet. Zastavili se až v kanceláři Olcaponeho.

„Co blbnete?!“ zvedl znepokojeně hlavu od novin, bafajíc doutník.
Vyplivaný Nadík s Whitemanem mu celou situaci vylíčili.  
„Jo, vím o tom.“ pronesl a otočil stránku novin. „Věc se má tak, že už je moji lidé prověřují. Jsou 
jim v stopách celý den a hrají si při tom na příslušníky toho jejich kultu, nebo co to je.“
„Jsou divní.“ prohlásil Whiteman vyděšeně.
„White prosím tě, přenech to odborníkům. Večer je nechám obě zavřít a vyslýchat.“
„Chovají se divně more.“ poukázal Nadík.
„Pravděpodobně zase nějaká jejich cool nebo hip hovadina. Moji lidé je postaví do latě do zítřejšího
rána. Posledně takhle blbli s žabíma oblekama, nebo hláškou OK BOOMER.“ Olcapone na ně dál 
koukal jako suverén. Oba však vypadali velice nepřesvědčeně. „Víte co, večer pro vás nechám 
poslat. Můžete se Arlen a Erikej zeptat sami, co to vedou za kult.“
„Možná je to zase nějaký jejich nablblý roleplay.“ zamyslel se Nadík.
„Možná mohu taky předstírat členství v kultu a dozvědět se víc.“ navrhnul Whiteman.
„Konečně nějaká rozumná řeč od vás dvou.“ usmál se Olcapone a hodil jim svazek klíčů. „Nate, 
můžete se zatím ubytovat v městském hotelu.“ Whiteman se zvesela vytratil do ulic a hrál si na 
člena kultu. Nadík se mezitím ubytoval a dále prohlížel depeše, které měl připravené pro 
Radnatyho. Kdyby je teď hodil do ohně, mohl by jeho národ znovu povstat, jako fénix z popela. 
Opět by byl slavný vůdce své nezlomné říše. V hlavně mu zněly písničky Daniela Landy. Z 
rozjímání jej večer vyrušil až buchot na dveře. Pootevřel a spatřil bledé tváře v kvádru, které 
zdobily černé klobouky. Olcaponeho lidé. „Don už na vás čeká.“ promluvil jeden z nich. 
„Jistě, jen si vezmu kabát.“ dořekl Nadík a vypravili se za Olcaponem. Ulice města zely 
prázdnotou. Oddechnul si a pokračoval dál s eskortou. V dálce za městem spatřil světlo. Zde již 
stála skupina lidí v kabátech. Procházel mezi členy gangu až k Olcaponemu. 

„Co se děje? Kde jsou Arlen a Erikej?“
„Utekly z města.“ pronesl Don a ukázal prstem k vykopané díře. 
„Kde je Whiteman?“ ptal se Nadík, prohlížejíc si díru.
„Je tam uvnitř.“ 
„Nic tam pořádně nevidím, půjč mi torchku Okape.“ řekl Nadík, který se nakláněl k díře ve snaze 
něco zahlédnout. Náhle pocítil šťouchnutí. V panice se chtěl zachytit okraje díry, nicméně uklouzl, 
zahučel dolů a vážně se zranil.



„Co to sakra děláš Olcapone?!“rozeřval se z díry. Nad sebou spatřil Dona s Erikej a Arlen. 
„Co to má znamenat more?!“ 
„Zbavujeme se svědků“, pronesli oba tři najednou v tak známém strojovém hlase. Olcapone poté 
vylil do díry kyblík s lávou. Jak začala hmota téct dolů, osvítila Nadíkovo okolí. Na poslední chvíli 
spatřil Whitemovo ostatky. „Vy kur…!“ tssss.  
Nadik left the game.

David vystoupil z davu černých kabátů a díval se společně s ostatními na díru s lávou. „Zítra bude 
Tswilinské divadlo promítat film. Už se moc těšíme“ vyslovili všichni čtyři.

Ráno začínalo na Goldovo ostrově jako vždy. Popadl do kopýtek ranní Margaritu a ujídal včerejší 
havajskou pizzu. Dopolední Mojito už nechutilo tak dobře, neb mu proletěl kolem oken někdo s 
elytrou. „Lol, Radnaty_, co ty tady děláš?“  podivíl se, cumlajíc brčko. 
Radnaty prohlédl zběžně Goldův apartmán. „Tys asi dlouho nebyl mezi lidma co?“
„Mám k tomu mít nějáký důvod?“ 
„Všichni se na serveru chovají jak magoři. Pořád koukají na nějákej film a dávají si za nicky něco, 
co začíná na A.“
„Jo, zaslali mi poštou dokonce lístky. Bude to prdel, prý je to o nějakém psovi!“ rozesmál se Gold, 
držíc vesele tickety do divadla. Radnaty mu vyrval lístky z ruky.
„Na žádnej film se nekoukej a raději vodsud vypadni.“ Radnaty roztěkaně vyhlížel z okna. „Za 
chvilku to tady bude pěkně ošklivý.“ 
„Neblbni, co by se mi tak mohlo stát.“
„V Eraxusu už jsou taky. Jsou jak zombie. Ryjou si do kůže ten název. A… An… Anda, to je 
jedno.“ popadl rachejtli a vylezl z apartmánu. Goldcake odložil prázdnou sklenici a šel za ním.
„Letím pryč, tady to nemá vejšku. Nehodlám se stát jedním z nich.“ dořekl, roztáhl elytru a odletěl. 
Toho poledne se zobrazilo.
Radnaty_ left the game. 

Gold_cake naťukal teleportační příkaz. „Ajo vlastně, ještě to nikdo neopravil.“ Naťukal příkaz pro 
fly, se stejným výsledkem. „Ach jo.“ Zašel do baru pro lektvary neviditelnosti a cestou vylovil ze 
šatníku elytru s netheritovým mečem. Na verandě se plácl do čela.“Jo, málem bych zapomněl.“ Z 
lednice vytáhl 64 hovězích steaků a z květináčů povytahoval rachejtle, které si schovával na večerní
párty.

S elytrou havaroval na pláži Tswillinu. Vyraboval místní bar a našel v něm láhev čokoládového 
mléka. „To se může hodit na později.“ Vypil láhev neviditelného nápoje a vydal se mezi lidi. Kolem
prolétávaly zabarvené listy stromů a dosedaly na dlažbu města.  Spatřil bezduché tváře hráčů 
Minelandu. Všichni zmrzlí na místě. Nemotorně zakopl u náměstí o stolek a ten se převrátil. Spadl z
něj květináč, který se o zem hlasitě roztříštil. Místní obyvatelstvo ožilo a šlo ke zdroji toho celého 
rámusu. Gold_cake se rychle vytratil v boční uličce. Postupně se prodíral až ke Tswillinskému 
divadlu, kde na stráži před vchodem stály Erikej s Arlen. Půjčil si sekyrku a prosekal se do divadla 
svojí cestou. Zde jeho kraví očka spočinula na nebožácích Minelandu. Všichni uvázáni na 
vodítkách k sedadlům s roubíky v ústech. Neondash, Scoopy, Farnaj, Kralik, Pajakunice… list byl 
zkrátka obrovský. Z nadhledu neviděl na plátno. Viděl však, jak zajatce při sledování filmu opouští 
svobodná vůle a stávají se pouhými automatony se skupinovou myslí. Jásali i s roubíky v ústech a 
snažili se tleskat. Hladmin David vstoupil do promítací místnosti a vytáhl z projektoru disk. 
Gold_cakovi došlo, že pravděpodobně ten disk drží nad všemi onu kolektivní moc. Posečkal v 
temných zákoutích divadla dál, čekajíc na příležitost se disku zmocnit. Mezitím si odposlechl 
dialog. K Davidovi došel Olcapone. 

„Tswillin a Wasteland jsou pod kontrolou, Nythea i Eraxus ještě vzdorují. Vítězství je na dohled. 
Dávám tomu jen několik dní.“



„Musí vidět film, poté pochopí.“ řekl David.   
„Etaven momentálně infiltrujeme. Nenašli jsme Gold_cake.“
„Hledejte, musí vidět film. Co uhlobaroni?“
„Jsou zakopaní v zemi. Zazdívají se do táhlých obsidiánových komor.“
„I boomeři musí vidět film. Do jejich života musí vstoupit film.“
„Je to jen otázka času.“ odpověděl Olcapone.
„Co Erland?“
„Erland zatím odolává, pošleme více zlatých lístků do divadla.“
„Výborně.“

Další představení bylo na dohled. Do divadla táhli násilím nové publikum. Další vymývání mozků. 
„Musím tomu zabránit.“ řekl Gold a vkradl se do promítací místnosti. Film začal. Gold udeřil 
obsluhu promítače do temene a snažil se rozebrat promítač. V místnosti bylo velké horko a tak se 
osvěžil čokoládovým mlékem. Nedošlo mu však, že jej nyní vidí z obecenstva ostatní, neb mléko 
maže účinky veškerých lektvarů. Náhle někdo z davu zavřískal jako Banshee. Ke skřehotání se 
přidali ostatní. V panice Goldcake převrhl promítačku a kopyty vytáhnul CD ven. Do promítací 
místnosti již však naběhli David i Olcapone. „Nepřibližujte se ke mně vy hajzlové, nebo to cedko 
rozmlátím.“ funěl rozzuřeně Gold, drživ CD v kopytech. Dav se v hrůze zastavil na místě. „To nás 
ale všechny zabiješ.“ promluvili skupinově. „Nasrat!“ dořekl Gold a rozlomil CD na obě poloviny. 
Slavnostně jej hodil na zem, rozdupal kopyty a… a zavládlo ticho. Proti němu dále stál dav, který 
nic neříkal. Olcapone pouze vytáhl z kabátu další kompakt. „Myslíš si, že existuje jen jedno CD?“
„Udělali jsme mnoho kopií Golde.“ řekl David a vytáhl z kapsy další nahrávku.
V místnosti opět zavládlo ticho.

Do Tswillinu toho podzimu dorazil kočár, ze kterého vystoupil Leo.
„Jaká byla dovolená, pane?“ otázal se David.
„Stálo to za starou bačkoru, stejně jako váš pokus o anexi Uroku.“ procedil
„Nutno dodat, že mne nová politická situace na Minelandu zaskočila Davide.“ 
David pouze s úsměvem přikývl.
„Pokud jste všichni v jednom státě, můžeme ten plugin států odpojit.“
„Dosáhli jsme na serveru jednoty.“ zahlásil David.
„Jo no, Minelandská kulturní supervelmoc. Sám jsem na ten film zvědav.“ dořekl Leo a odhodil 
doutník do shrabaného listí. Společně pak vstoupili do divadla.
„Tyjo, máte narváno. To tu všichni celý den na serveru dřepíte u plátna?“
„Dodává nám to pocit dobře odvedené práce a soudržnosti.“
Usadili se do sedadel. Kam se Leo podíval, tam uviděl známé tváře. Všichni zafixovaní na plátno.
„Jak se máte lidi?!“ zařval Leo po sále. Nikdo však neodpověděl.“Teda s váma je zábava.“
Promítání odstartovalo. Na plátně se začala objevovat francouzština a jemu povědomá znělka. Jak 
se střídaly snímky filmu, došlo na titul. Andaluský pes. Leo si v tu ránu uvědomil, do jakého 
doupěte to vlezl. S hrůzou začal zjišťovat, že jsou diváci v sále zjizveni. Každý z nich měl někde na 
těle nápis Andalou. Dveře divadelního sálu se nemilosrdně zabouchly.


