Peněženka
Tomáš Dušek

Tentokrát se dveře neotevřely pomalu.
Otevřely se tak zprudka, že nestačily ani zavrzat.
Dovnitř vtrhl chlap. Rozcuchané vlasy, slepené fousy. Flanelová košile a
tesilové kalhoty.
V ruce kompas a siderické kyvadélko.
„Musíte mi pomoct!“ Vyhrkl zoufale.
„Od toho jsem tady.“ Opatrně jsem mu odpověděl.
Zarazil se a konečně se rozhlédl po obchodě.
„Antikvariát?“ Zeptal se.
Lehce jsem kývl hlavou.
Zastrčil kompas a kyvadélko do kapsy a přišel k pultu.
„Děláte do magie?“ Zašeptal.
„Dělám.“ Potvrdil jsem mu to.
I kdybych nedělal, těmhle lidem se nemá odporovat.
„Nutně.“ Zvýšil hlas. „Nutně potřebuji magickou křídu a kadidlo.“
„Magické rituály nedělám už nejméně dvacet let. Jsem teoretik.“

„Máte nebo nemáte?“
„Křídu mám.“ Vzdal jsem to.
„A kadidlo?“
„Františky od vánoc. Tam je kadidlo.“
„Tak mi to doneste.“
Během chvilky jsem obě věci našel a položil je na pult.
„Potřebuju ještě něco, co je prokazatelně z první republiky.“
„Jste v antikvariátu.“ Ukázal jsem mu rukou.
Sáhl na první knihu v polici.
„Lev Denis. V neviditelnu. Spiritism a mediumism.“ Přečetl název na obálce
nahlas. „Vydáno roku 1925. To by šlo.“ Obrátil v ruce první díl knihy a utrhl
zadní stránku.
„Hej.“ Rozčílil jsem se. „Tohle je kniha.“ Upozornil jsem ho. „Takhle se
s nimi nejedná.“
„Potřebuji jen jeden list. Text jsem nepoškodil.“
„Nepoškodil, ale zničil jste ji.“
„Kolik stojí.“ Otevřel knihu.
„Dvě stovky.“
Sáhl do zadní kapsy a vytáhl peněženku. Pak se zarazil.
„Já jsem idiot. Já jsem přece idiot.“ Mumlal si pro sebe.

Položil peněženku na stůl.
„Potřebuju ještě něco co je před rokem 1969. Čím blíž, tím lépe.“
„Mám tu noviny z sedesátýho osmýho. Z okupace.“
„To je výborné. Prosím.“
Nechtělo se mi, ale zvědavost zvítězila.
Položil jsem noviny na pult. On na ně položil stránku, vytrženou z knihy,
křídu a františky. Vzal to a chystal se odejít.
Přimáčkl jsem tu hromádku rukou.
„Moment.“ Zarazil jsem ho.
„Já vám to zaplatím.“
„Chci vysvětlení.“ Držel jsem ruku na pultě.
Chvilku váhal.
„Jste od fochu, tak vám to řeknu.“ Rozhodl se nakonec.
„Za první republiky se podařilo Karlovi Weinfurterovi koupit na jedné aukci
dopis, který psal údajně sám John Dee svému příteli Kelleymu. Kromě
jiného tam byl návod, jak za pomoci alchymie a silné magie vytvořit malou
bránu v čase.
Weinfurter ten dopis zveřejnil ve své knize Praktická mystika. Sice si trošku
popletl libry s kilama, ale v podstatě se podle tohohle návodu dá cestovat
v čase. Zrovna jsem to vyzkoušel.“
„To je vtip? Jestli je to pravda, tak je to úžasné.“
„Ale houby.“ Zkusil mi vytrhnout zpod ruky noviny. „Lidstvu se tuhle věci

nikdy nesmi dostat do rukou. Víte co by s tím mohli natropit?“
Zvedl jsem ruku. Smotal noviny do ruličky i s přiloženou stránkou. Ostatní
nastrkal do kapes.
Než jsem stačil něco říct, byl pryč.
Na pultě zůstala ležet jeho peněženka.
Nahlédl jsem dovnitř. Staré doklady. Platné do roku 1970. Na jméno David
Novotný. Opravdu nezvyklé jméno. Komunistické bankovky. Čtyři sta
padesát korun. Proto mi nemohl zaplatit.
Co s tím?
Odnesl jsem peněženku dozadu, do skladu a položil ji na stůl. Našel jsem ve
své knihovně Weinfurterovu Praktickou mystiku a pozorně ji prohlédl. Nic
tam ohledně dopisu Deea Kelleymu nebylo.
Možná ho tehdy, na té aukci, kde Weinfurter dražil dopis od Deea někdo
přeplatil.
Kdoví.
Peněženka, položená na stole ve skladu přes noc zmizela. Místo ní se tam
objevily dvě stříbrné pamětní stokoruny. Z roku 1949 a z roku 1951.
Ty se dají prodat v každé době.
Sedím u počítače a hledám cestování v čase. Vyskakují mi hesla jako teorie
relativity, vesmír, atom, rychlost světla, fyzika, Einstein, Hawking, Newton,
paradox dvojčat, kvantová mechanika.
Cestovat v čase prý bude hrozně obtížné. Možná nemožné.
Alespoň to tu tvrdí uznávaní vědci.

Ale já jim tak nějak nevěřím.

(Karel Weinfurter (27. května 1867, Jičín – 14. března 1942, Praha) byl překladatel,
spisovatel, mystik a okultista)

(John Dee (13. července 1527, Londýn - 1609, Mortlake,) byl matematik, astronom,
alchymista, astrolog a okultista. Kromě jiného byl alchymistou císaře Rudolfa II.)
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